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РАЦІОНАЛЬНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯІ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА -  АЛГОРИТМ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДЛЯ ЄВРОРЕГІОНУ “ВЕРХНІЙ ПРУТ”
Аналіз сучасних інтегральних моделей регіо

нальної економіки [1] виділяє як найефективніші 
сценарії “зорієнтовані на довкілля” , в яких 
“намагаються точніше визначити зміст регіо
нального розвитку, знайти баланс у співвідношеннях 
з природою,., де важелями є облік і формування 
регіональних кругообігів речовин, збільшення 
витрат на охорону довкілля та утворення “еколо
гічно чистих регіонів”. Прикладом такого підходу 
може служити “Green Network” (Зелена мережа), 
утворена 5-ма містами Данії, які послідовно 
запроваджують принципи сталого (самовідтво- 
рюючого) розвитку в економічній та соціальній 
сферах. Подібні пропозиції для нашого регіону 
сформульовано у травні 1991 р. [2] і через рік 
підтримано міждержавною конференцією [3].

Після прийняття керівниками країн ООН гло
бальної Декларації“Ріо-92” принцип сталого розвит
ку послідовно втілюється вусі політичні та економічні 
аспекти сучасного світу. В генеральній Угоді Украї
ни з ЄС [4], чинній з 1998 p., статтею 63 “Довкілля” 
(яка є чи не найбільшою в цій Угоді) чітко визначені 
основні пріоритети співробітництва з означених 
питань, зокрема планування дій щодо катастроф та 
інших надзвичайних ситуацій. Аспекти захисту 
довкілля та раціонального ресурсокористування, крім 
цього, спеціально висвітлені у контексті питань 
співробітництва у сферах законодавства (поряд з пи
танням конкурентоздатності та захисту майнових і 
комерційних інтересів у Ст.51-2), економічної 
кооперації (Ст.52-3), промислового співробітництва 
(Ст.53), розробки сировинних ресурсів (Ст.57-2), 
розвитку агропромислового комплексу (Ст.60), 
енергетики (Ст.61 -2) та інших.

Враховуючи те, що вже у найближчі роки західні 
кордони України стануть водночас східними 
кордонами ЄС -  і з боку Ради Європи [5], і в Україні 
[6, 7] інтенсивно вивчаються можливі механізми 
транскордонного співробітництва, в яких окреслені 
питання займають провідне місце. Ці ж питання 
винесно на Бухарестський Самміт з питань 
сталого розвитку Дунайсько-Карпатського регіону.

Чернівецька облдержадміністрація ще 1 грудня 
1993 р. прийняла розпорядження № 755 про 
утворення на базі області науково-екологічного 
полігону з відпрацювання механізмів міжга
лузевого і міжнародного співробітництва у цій 
сфері. Незважаючи на значні складнощі, вже через 
рік, виходячи з найбільш дійових механізмів 
співпраці держав СНД з країнами ЄС, сформу

льовані два основні напрямки робіт:
- розробка спільно з відповідними органами 

центральної влади України та з регіонами сусідніх 
країн проекту “Environmental Centre for Admini
stration & Technologies” (Екологізована структура 
адміністрування та технологій -  ЕСАТ-Буковина) 
[8-10], який за дорученням Кабінету Міністрів 
України від 18.05.95 № 16448/78 узгоджений 9-ма 
зац ікавленим и м ін істерствам и  У країни та 
Міністерством вод, лісів та довкілля Румунії;

- у процесі встановлення партнерських зв’язків 
та укладання відповідних Протоколів про співро
бітництво області з баварським округом Швабія 
та австрійською землею Карінтія -  формування 
субрегіонального партнерства, ’’апріорі” спрямо
ваного на забезпечення сталого розвитку регіону.

Підгрунтям цього партнерства є те, що обидва 
європейських партнери, як і колишня коронна земля 
Буковина, входили колись до складу Австро-Угор- 
ської імперії і ще на початку XX сторіччя мали багато 
спільних рис економічного і культурного розвитку, 
політичної інфраструктури, транспортних систем 
тощо. Крім того, обидва регіони, як і Буковина, є 
передгірними, що також визначає спільні особливості 
їхнього економічного та соціального розвитку.

Водночас у 1994-95 pp. розроблено комплексну 
програму заходів щодо поліпшення екологічної 
ситуації в м. Чернівці, яка відповідала основним 
принципам реалізації “Порядку денного на XXI 
століття” згідно з основними положеннями 
Лісабонського і Аалборзького документів.

Уже в першому спільному українсько-австрійсько
му проекті “Концепція водозабезпечення Чернівців” 
[11], виходячи за межі занадто вузьких і формалізова
них правил програми TAC1S, до виконання проектів, 
окрім безпосередніх виконавців з природоохоронних 
організацій, були залучені компетентні працівники 
підприємств і проектанти. Метою проектів стали 
максимальне поширення професійного досвіду та 
усвідомлення відмін, які відбулися у економічному і 
соціальному розвитку та у ментальності людей за 80 
років розвитку, відокремленого від сучасної Європи.

На жаль, представлений Україною проект ЕСАТ- 
Буковина так і не був прийнятий Європейською 
Комісією через принципову різницю між програмами 
ЄС -  TACIS, що діє в країнах СНД, та PHARE, 
INTERREG, LIFE etc, які утворено для посткому
ністичних країн Центрально-Східної Європи і 
Балтійського регіону і де були реалізовані проекти 
ЕСАТ-Рига, ЕСАТ - С.-Петербург, ЕСАТ-Калінін-
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град, ЕСАТ-Тірана. Тому паралельно з процесом 
укладання базового українсько-румунського дого
вору в першій половині 1997 р. ідеологію проекту 
ЕСАТ бузо трансформовано в пропозиціїукраіясьгої 
сторони щодо утворення українсько-румунсько- 
молдовського Екоєврорегіону, які більш повно відпо
відали загальновизнаному руху “Європа Регіонів” .

Уже у липні 1997 р. на тристоронньому самміті 
в Ізмаїзі ці пропозиції бузо поєднано з політичними 
рішеннями про утворення Єврорегіонів “Верхній 
Прут” та “Нижній Дунай”. А у серпні 1997 р. за до
рученням Президента України почалося форму
вання Екоєврорегіону як моделі у складі Єврорегіону 
“Верхній Прут” для подальшого поширення на весь 
Карпатсько-Причорноморський регіон.

Основні питання та політичні складнощі реалі
зації цих рішень висвітлено’ в [12] та у загальній 
концепції Екоєврорегіону [13]. Зупинимося більш де
тально на актуальності та перспективах подальшого 
розвитку, які визначились після підписання 22.09.2000 
р. Угоди про утворення Єврорегіону “Верхній Прут” 
з Екоєврорегіоном у його складі та ухвалення 
30.11.2000 р. його Радою Статуту і основоположних 
рішень щодо субрегіонального партнерства, 
пріоритетів транскордонної співпраці та найбільш 
ефективних механізмів їхньої реалізації.

Проблематичність створення життєздатної 
структури для субрегіонального транскордонного 
співробітництва та європейської інтеграції визначена 
двома найважливішими аспектами: недостатністю 
нормативно-правового забезпечення для функ
ціонування єврорегіонів та особливостями постко
муністичної ментальності людей. Внаслідок цього:

- В унітарних держ авах СНД та країнах- 
кандидатах до ЄЄ і НАТО відсутні легальні структури 
(системи управління) для ефективної транскордонної 
співпраці за принципом субсидіарності на рівнях 
виконавчої та представницької влад центрального, 
регіонального та місцевого рівнів. Тоді як в країнах 
Заходу такі структури формувалися впродовж деся
тиріч як одна з гілок загальноєвропейського процесу.

- П ринципово відр ізняється і м отивація 
підприємницької діяльності у порівнянні з умовами 
конкурентного середовища та світового рівня цін 
і стандартів якості та безпеки.

Виходячи з цього, формування дієздатної струк
тури управління та функціонування Єврорегіону 
“Верхній Прут” передбачає визначення його завдань 
у взаємодії влад різних рівнів та європейських парт
нерів. Водночас розбудову системи проектів і меха
нізмів їх реалізації спрямовано не на одноразову вигоду, 
а на забезпечення довготермінового виживання та 
подальшого розвитку регіону за ринкових умов. 
Послідовна інтеграція “горизонтальних і верти
кальних” зусиль центральної, регіональної, місцевої 
влад та європейських партнерів на визначенні 
узгоджених системних рішень економічних, соці
альних, ресурсних і екологічних проблем регіону [7,

12-16] знайшло остаточну підтримку на УП Європей
ській КонференціїПриюрдоннихРегіонів [17].

Безпосередня реалізація цього підходу започатку
валась українсько-австрійсько-румунським проектом 
програми TACIS/PHARE з транскордонного співро
бітництва [18], де в якості методологічно-нормативної 
бази були одночасно застосовані найефективніші 
підходи, розроблені у світі за останнє десятиріччя:
- принципи програми UNIDO/UNEP “Cleaner 
Production” (Чисте виробництво);
- механізм “Pollution Prevention” (Упередження 
забруднень) сформульований у відповідному загоні 
США (1990 р.) і введений в дію указом президента 
Клінтона в 1993 p.;
- система міжнародних стандартів ISO 14000 
“Environmental Management” (Управління станом 
довкілля), розроблена у другій половині 1990-х pp., 
та особливо її найефективніший інструмент -  
“Оцінкажиттєвого циклу”;
- вимоги нової групи міждержавних стандартів СНД 
ГОСТ 17.9... (ДСТУ 2195-99, ДСТУ 3910-99, ДСТУ 
3911-99) “Охорона природи. Поводження з відхода
ми”, введених в дію в Україні та СНД з 01.01.2001 р.

Іншим важливим фактором для розбудови 
Єврорегіону “Верхній Пруг” на грунті ідей Егоєвроре- 
гіону є “трансферна” природа розвитку економіки 
цього краю. Якщо Україну сьогодні характеризують 
як “транзитну державу” [ 19], то Буковина була таким 
регіоном упродовж сторіч. Доказами цієї ролі 
транскордонного моста є і перша згадка про Чернівці 
у грамоті 1408 p., виданій молдовським господарем 
львівським купцям, і міжнародні ярмарки у XVI 
сторіччі, і наступне утворення тут у XIX сторіччі 
великої біржі, торгової палати та державної служби 
мір і ваги. Про зростання транзитної ролі Буковини 
свідчить також і той факт, що після проведення у 1860- 
80-х роках залізниці від Львова через Чернівці до 
австрійсько-російського кордону у Новоселиці з боку 
Сучави було побудовано ще два залізничних коридори 
від Будапешту до Чернівців через Дебрецен -  Сату- 
Маре та через Цольнок -  Клуж.

Перенесення на територію Буковини східних 
кордонів ЄС об’єктивно сприятиме відновленню її 
транзитної ролі. Власний історичний досвід та сучасні 
європейські тенденції вказують на стимулювання 
розвитку транспортно-комунікаційних мереж, туризму, 
сфери обслуговування, трансгордонноїторгівлі. В разі 
створення сприятливого інвестиційного клімату такий 
сценарій може також призвести до притоку в регіон 
сучасних інформаційних та інших “високих” 
технологій, підвищення зацікавленості у використанні 
наявної інфраструктури для пожвавлення банківської 
діяльності, ділерських послуг, налагодження 
ремонтного обслуговування, тощо. Досвід просування 
ЄС на Схід свідчить про те, що прикордонні регіони 
західних країн СНД можуть відігравати у найближче 
десятиріччя таку ж роль для ЄС, яку мали на початку 
1990-х pp. Польща, Чехословачина, Угорщина.

4 Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка



РАЦІОНАЛЬНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ1 ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА -  
АЛГОРИТМ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ЄВРОРЕПОНУ "ВЕРХНІЙ ПРУТ”

Це означає прискорення змін у структурі одразу 
ж багатьох базових галузей господарства регіону 
(аграрній, транспортній, харчо-переробній, лісо- 
деревообробній, енергетичній, легкий і будівельній 
промисловості, машино- і приладобудівній тощо). За 
умов достатньо низької“екологічноїємності”території 
непрогнозовані зміни у таких сферах як водоко
ристування, збільшення вантажо-пасажирських 
перевезень, інтенсифікація рекреаційноїта туристичної 
діяльності, реструктуризація системи енергозабез
печення та ресурсокористування можуть привести 
дозначного погіршання стану техногенно-екологічної 
безпеки в регіоні. Тільки по басейнах прикордонних 
річок на території Єврорегіону “Верхній Прут” за 
останні десятиріччя це було наочно продемонстро
вано вже багато разів -  починаючи від Стебніківської 
катастрофи на Дністрі у 1983 р. до нещодавніх 
цианідних скидів у Фапьтиченах до басейну Сірету.

З іншого боку, проект [18] переконливо довів, що 
застосування сучасних механізмів забезпечення ста
лого розвитку дозволяє не тільки зменшувати нега
тивний вплив виробничої діяльності на довкілля та 
прогнозувати і упереджувати надзвичайні ситуації. 
Оцінка матеріально-енергетичного балансу технологій 
виробництв і сфери послуг водночас викриває ті “вузькі 
місця” підприємств, які є відповідальними за високу 
ресурсоенергоємність продукції. Таким чином'цей ін
струмент регіонального розвитку “розвертає” підпри
ємства до послідовного покращання їх конкуренто
спроможності. При цьому ознайомлення і запозичення 
західного досвіду здійснюється не “взагал і”, а шляхом 
цілеспрямованого “точкового” стимулювання рекон
струкції певних елементів виробництва, здійснення 
першочергових організаційно-техн ічних заході в, зам іни 
конкретних технологічних одиниць тощо.

З цією метою поряд з відповідними регіональними 
структурами управління до виконання проекту 
“Ecoprofit” були залучені керівні працівники і 
технологи підприємств різних форм власності та 
компетентні представники уряду (Кабінету Міністрів 
та двох профільних міністерств), що значно підвищило 
ефективність отриманих результатів. Окрім кон
кретних заходів, здійснених підприємствами різних 
форм власності, була прийнята спеціальна постанова 
уряду щодо відпрацювання регіонального механізму 
паспортизації відходів, до якого були імплементовані 
напрацювання за проектом. Водночас це прискорило 
впровадження нових державних стандартів і 
системних розробок на загальнодержавному рівні.

Цей же принцип було реалізовано і у нині діючому 
проекті “Енергетичний план для Чернівців” [20] 
програми TAC1S “Поріднені міста”. Розв’язуючи конк
ретні завдання з використанням вже напрацьованих 
елементів “Ecoprofit”, у проекті активно співпрацю
ють провідні фахівці установ і організацій, ідо відпові
дають за енергопостачання та енергоспоживання в 
області, разом з компетентними представниками 
промислових підприємств і служб області та міста.

Перша категорія учасників проекту детально ви
вчає відміни у нормативно-правовій базі та системах 
управління циклами регіональногоенергокористу- 
вання і визначає прийнятну для Буковини систему 
послідовних рішень і альтернативних джерел енергії. 
Промисловці та проектанти знайомляться з сучас
ними технічними рішеннями і засобами енерго- 
ощадливого господарювання, будівництва і прове
дення ремонтних робіт та вивчають можливості 
заміни/реконструкції наявного обладнання і приладів 
у конкретних виробництвах і службах.

Про те, що даний підхід до забезпечення сталого 
розвитку являє принциповий інтерес для більшості 
регіонів Європи, свідчать програми V Конференції Ре
гіонів Європи з питань довкілля “ENCORE 2001 ” та 
111 Міжнародного Енергетичного Конгресу, які відбу
ватимуться в Карінтії у вересні 2001 p. І якщо такий 
підхід важливий д ля регіонів Європи, де питання стоїть 
не про виживання, а про поліпшення умов розвитку в 
конкурентному ринковому середовищі, то нехтувати 
наявними можливостями для визначення стратегії 
побудови нової регіональної економіки, спрямованої 
на інтегрування до ЄЄ, було б нерозсудливо.

В умовах обмежених можливостей підтримки 
таких розробок як з боку країн, до складу яких 
входять члени Єврорегіону, так і через TAC1S та 
інші програми, що поширюються на країни СНД, 
оптимальним представляється такий шлях.

За останнє десятиріччя програмою UNIDO/ 
UNEP “Cleaner Production” створено в різних 
країнах, що розвиваються, 16 національних Центрів 
Чистого Виробництва. їхній досвід продемон
стрував, що в результаті 3-5річної “зовнішньої” 
підтримки ці консалтингові системи переходять 
на повне самоутримання, оскільки термін повної 
окупності стимульованих ними реорганізацій 
приватних, комунальних і державних виробництв 
триває від декількох місяців до 4 років.

Враховуючи вищеозначені особливості транс
кордонного співробітництва в цьому регіоні, в UNIDO 
зацікавились визначеним Радою Єврорегіону “Верхній 
Прут” пріоритетом створення нового Регіонального 
центру “Cleaner Production” з відділеннями в Україні, 
Румунії та Республіці М олдова. З огляду на 
вищенаведені результати така структура може 
забезпечити одночасне системне розв’язання одразу 
ж трьох визначальних проблем регіону:
- встановлення найважливіших “вузьких місць” як 
у ресурсно-екологічному “кругообігу” регіону, так 
і по конкретних технологічних циклах базових га
лузей і підприємств з визначенням оптимальних 
шляхів вирішення проблем;
- забезпечення трансферу в регіон сучасних 
технологій та обладнання, оптимальних з точки 
зору сталого соціально-економічного розвитку;
- послідовне покращання стану техногенно-еко
логічної безпеки як за рахунок зменшення негатив
них впливів на довкілля, так і внаслідок більш глибо-
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кого і системного прогнозування та упередження 
природних і техногенних надзвичайних ситуацій та 
спільної готовності доліквідації їхніх наслідків.

Враховуючи те, що на територію “Верхнього Пру
та” та Карпатського Єврорегіону припадає найбільш 
значна і одназ найнебезлечніших частин Дунайського 
басейну у Східній Європі, такий проект може знайти 
істотну підтримку з боку GEF (Глобального Екологіч
ного Фонду), Центральноєвропейськоїініціативи (ЦЕІ) 
та інших впливових міжнародних структур.

Таке бачення розбудови Єврорегіону “Верхній 
Прут” викликало зацікавленість на Економічному 
Форумі та Самміті ЦЕІ у Будапешті в листопаді 
2000 р. і стимулювало надання українським урядом 
Чернівецькій області статусу пілотного регіону. 
Більше 20 міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади України підтримали проект 
Програми відпрацювання системних завдань 
державної регіональної політики та субрегіонапьної 
європейської інтеграціїна базі Чернівецької області.

Обговорення означених у цій роботі питань з упов
новаженими представниками партнерів Єврорегіону 
-  землі Карінтія, округу Ш вабія, а також -  
австрійського і баварського урядів свідчать про їхню 
налаштованість на активну співпрацю в цій сфері.
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В а с и л ь  К ра в ц ів  
( Л ь в ів )

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ

Протягом останніх років в Україні зроблені певні 
кроки щодо законодавчого, економічногота інституцій- 
ного забезпечення екологічної політики. В цьому плані 
варто відзначити створену законодавчу базу в сфері 
охорони довкілля та раціонального природокористу
вання, ключове місце в якій займає закон України “Про 
охорону навколишнього природного середовища”.

5 березня 1998 р. Верховна Рада України затвер
дила “Основні напрями державної політики України 
у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”, 
якими визначено такі пріоритети екологічних дій:

- гарантування екологічної безпеки ядерних 
об’єктів і радіаційного захисту населення та 
довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- поліпшення екологічного стану басейнів рік 
України та якості питної води;

- стабілізація та поліпшення екологічного стану 
в містах і промислових центрах Донецько-Придні
провського регіону;

- будівництво нових і реконструкція діючих'потуж- 
них комунальних очисних каналізаційних споруд;

- запобігання забрудненню Чорного та Азовсь
кого морів і поліпшення їх екологічного стану;

- формування збалансованої системи природо
користування та адекватна структурна перебудо
ва виробничого потенціалу економіки, екологізація 
технологій у промисловості, енергетиці, будівни
цтві, сільському господарстві, на транспорті;

- збереження біологічного та ландшафтного різ
номаніття. заповідна справа.

Відрадний також той факт, що проблеми еколо
гічної безпеки знайшли своє відображення в Програмі 
діяльності Кабінету Міністрів України “Реформи зара
ди добробуту”, де уряд ставить за мету проведення 
інституційних реформ державної системи охорони 
довкілля та використання природних ресурсів, впро
вадження механізмівта інструментів екологічної полі
тики, реалізацію пріоритетних національних і регіо
нальних екологічних програм, створення державної 
системи регулювання екологічної безпеки як 
невід'ємної складової національної безпеки України.

Позитивними здобутками України на шляху 
становлення цивілізованих інструментів еколо
гічної політики є створена система природоохо
ронних органів, економічний механізм регулю
вання стану довкілля та використання природних 
ресурсів, система фінансового забезпечення 
природоохоронної діяльності. Вагомий вплив на 
стабілізацію екологічної ситуації в державі має 
діяльність неурядових та громадських еко
логічних організацій, розширення та зміцнення

міжнародних зв’язків у цій галузі.
Проте, незважаючи на зазначені вище досягнен

ня, результативність природоохоронних дій в Україні 
залишається низькою, істотного поліпшення еколо
гічної ситуації не відбулось. Як свідчить практика, 
екологічна складова трансформаційних процесів в 
умовах перехідної економіки на фоні соціальних та 
економічних пріоритетів відіграє другорядну роль. 
Якщо приймати за аксіому той факт, що високий 
рівень екологічної безпеки досягається в умовах рин
ково орієнтованих економічних систем і є результа
том стабільності їх функціонування, то першопричини 
низької ефективності природоохоронних дій в Україні 
слід шукати в специфіці перехідних процесів, а точ
н іш е-в  нашій бідності.

Своєрідність моменту полягає в тому, що країні 
яка переживає глибоку кризу, в стратегічному відно
шенні треба вирішувати дуже неординарну дилему: 
або обмежені ресурси спрямовувати на реанімацію 
виробництва, або основний акценту внутрішній полі
тиці робити на екологічному оздоровленні держави. 
В першому випадку можна очікувати позитивні соці
альні результати, насамперед за рахунок розширення 
зайнятості населення! Про екологічну стабілізацію 
навряд чи варто говорити: за розрахунками спеціаліс
тів при підвищенні рівня промислового виробництва в 
2 рази (без оновлення основних виробничих фондів 
природоохоронного призначення) викиди і скиди 
забруднюючих речовин у навколишнє середовище 
зростуть більше як у 10 разів [ 1, с. 156]. Другий варіант, 
по суті, означає подальше загострення економічної 
кризи, стрімкий ріст соціальної напруги в суспільстві, 
для якого гуманні ідеали сталого розвитку можуть 
стати фатальними.»Ясна річ, що при будь-якому 
сценарії подій навряд чи траєкторія соціально-еко
номічного розвитку точно впишеться в зазначені схе
ми.-Проте можна однозначно стверджувати, що 
жодна з них не є прийнятною як перспективний шлях 
до сталого розвитку. І це при тому, що в першій 
домінують соціальні результати, в другій-екологічні, 
які є визначальними факторами збалансованого 
функціонування суспільних систем.»

Аналіз динаміки валових показників забруднення 
довкілля свідчить про сталу тенденцію до зменшення 
викидів шкідливих речовин в атмосферу, що пов’яза
но, передусім, з масовими простоями і зупинками 
промислових підприємств, які є основними забруд
нювачами повітря. Менш виразно ця тенденція спо
стерігається в динаміці показників скидання забруд
нених стічних вод у поверхневі водні об’єкти, на яких 
загальна кризова ситуація фактично не позначилась, 
оскільки найбільшим забруднювачем вод є житлово- 
комунальне господарство, котре протягом останніх
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років функціонувало у більш-менш звичному режимі. 
Незважаючи на зменшення обсягів утворення 
токсичних відходів, їх загальна маса накопичення 
продовжує зростати. Не треба також забувати про 
складні екологічні наслідки радіоактивного забруд
нення довкілля значної території України внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС, функціонування більш 
як 1500 хімічно небезпечних об’єктів, наявність 
ареалів критичного екологічного ризику в крупних 
промислових районах (Донбас, Придніпров’я). 
Наведене дає підстави говорити проте, що екологічна 
ситуація в Україні є далеко не благополучною.'

* В 1999 році у порівнянні з 1990 роком загальний 
обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу ста
ціонарними джерелами забруднення зменшився в 
2,3 рази. Основними забруднювачами повітря є 
підприємства видобувної та обробно'іпромисловості, 
електроенергетики, на які припадає понад 90 % всіх 
викиді в.-У просторовому відношенні спостерігається 
суттєва диференціація показників забруднення 
атмосфери. В розрахунку на 1 жителя в Донецькій 
області припадає 320,5 кг шкідливих викидів, у 
Дніпропетровській -  213,4 кг, у Луганській -  168,3 
кг, у Запорізькій -  125,8 кг, в Івано-Франківській -
95,6 кг. У той же час у Чернівецькій області цей 
показник становить 5,1 кг, у Закарпатській -  5,4 кг, у 
Тернопільській -  8,2 кг. Тобто різниця між макси
мальним і мінімальним значенням складає 62,8 раза. 
Це свідчить про високий рівень поляризації 
екологічних умов проживання населення України.

ч Д инам іка забруднення водних ресурсів 
протягом останніх років залишається в цілому 
стабільною. В 1999 році в поверхневі водні об’єкти 
було скинуто 3920 млн. м3 забруднених стічних 
вод, що на 22,5 % більше, ніж у 1990 році»

• Про екологічний дискомфорт умов проживання 
українців свідчить високий рівень освоєння життє
вого простору: до господарського використання 
залучено більше 92% території України [2, с.92].
І лише 8 % загальної площі держави - це території, 
які збереглися у природному стані, що за оцінками 
спеціалістів є наближенням до критичної межі [3].'

В Україні розораність території складає 57,1 
%, частка ріллі в сільськогосподарських угіддях 
- 79 %, що говорить про перевищення екологічно 
обгрунтованих меж освоєння земель/Наприклад, 
у США ці показники становлять відповідно 15,8 
% і 35,9 %, у Великобританії, Франції та Німеччині 
перший показник дорівнює від 28,1 % до 31,8 %, 
другий - від 40 % до 57,8 % [2, с.92-93].

*Над Україною висить і ще один важкий еколо
гічний тягар - велика кількість потенційно небез
печних виробництв. У структурі промислового ви
робництва на них припадає 42,8 % вартості про
мислових фондів, 33,8 % обсягів виробництва, 21 % 
працю ю чих^ середньому по країні на 1 км2 тери
торії припадає 2,6 людини промислово-виробничого 
персоналу, зайнятого на техногенно небезпечних

об’єктах, а в Дніпропетровській області цей показ
ник складає 6,1 людини, Луганській -10,8 людини. 
Донецькій -19,9 людини [4].

Значної шкоди населенню та природі завдають 
аварійні забруднення та надзвичайні екологічні 
ситуації, яких вУкраїні зафіксовано протягом 1999 
р. 143 випадки! з них у Карпатському регіоні -  65 
або 45,4 %. У результаті цих аварій сума нарахованих 
штрафів за заподіяні збитки склала 7,6 млн. грн., з 
яких відшкодовано 48,3 %, в Карпатському регіоні 
відповідно 102,5 тис. грн. і 28,3 %.

Специфікою української ситуації слід вважати 
досить слабку соціальну реакцію на існуючі 
екологічні проблеми. Таке явище можна пояснити 
як низьким рівнем екологічної свідомості насе
лення, так і наявністю складних соціальних 
проблем, вирішення яких для окремих категорій 
людей є питанням взагалі фізичного виживання: На 
цьому тлі екологічна небезпека серйозного впливу 
на соціальну поведінку населення не має. Винятки 
становлять хіба що екстремальні ситуації, коли 
екологічний фактор зримо ще більш ускладнює 
життя людей, зокрема, коли він стає основною 
причиною спалаху різних захворювань і т.п. 
Безумовно, що неадекватність соціальної реакції 
гостроті екологічних проблем є негативним 
явищем. Разом з тим, в сьогоднішніх умовах воно 
відіграє і певну позитивну роль, оскільки не підвищує 
і без того високу соціальну напругу в суспільству 

'В  контексті сказаного хотілось би звернути 
увагу на екологічні аспекти соціальної асиметрії 
українського суспільства.

Середньодушовий сукупний доход в Україні за 
1998 рік становив 1304,3 грн., що складає 108,7 грн. 
в місяць [5]. Межа бідності за стандартами ООН 
для країн Центральної та Східної Європи визнача
ється на рівні середньодобового доходу 4 дол. США, 
що на той час в місяць дорівнювало десь 430 грн. 
Іншими словами, 9 з 10 жителів України не мають 
засобів для повноцінного існування. З цього мізерно
го доходу 58,3 % пересічна українська сім’я витра
чає на харчування, тобто, за міжнародними стандар
тами вважається бідною. Наприклад, американці на 
харчування витрачають 9,4 % своїх доходів, жителі 
країн ЄС - 14,9 %. За деякими оцінками, тижнева 
поїздка на дешевий карпатський гірськолижний 
курорт коштує 100-150 дол. США [6], що відповідає 
майже піврічному доходу пересічного українця. 
Отже, рекреаційні послуги, як невід’ємна частина 
екологічних благ, фактично залишаються недоступ
ними для абсолютної більшості населення України.

Феномен бідності в екологічному контексті 
соціальної нерівності українського суспільства має 
й зворотну сторону медалі, що становить не тільки 
науковий, а й практичний інтерес. Мова йде про 
необхідність дослідження бідності як чинника, 
мотиву екологічних порушень. Адже відомо, які 
збитки наносяться державі внаслідок самовільного
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вирубування лісів, пошкоджень нафтопроводів. Цей 
своєрідний “екологічний бандитизм” стає джерелом 
доходів здебільшого найбідніших верств населення. 
Такі випадки вже непоодинокі, вони набувають 
загрозливих масштабів, що не може не викликати 
тривогу. Тому причини таких явищ треба шукати в 
першу чергу серед соціальних факторів.

Вищенаведене підтверджує думку про те, що 
класичні постулати теорії екологічно сталого 
розвитку практично нездійсненні без їх національ
ної модифікації. Бідна нація не може захистити 
природу. Тільки достатньо високий рівень матері
ального добробуту може бути гарантією забезпе
чення гармонійних стосунків суспільства і приро
ди. Сьогодні треба визнати, що вся складність 
екологічної ситуації в Україні полягає не тільки в її 
гостроті, скільки у відсутності реальних ресурсних 
можливостей для її покращення в сучасних умовах, 
що є наслідком системної кризи в державі. Вихід 
із такого становища треба шукати в площині 
вибору ефективних методів реалізації екологічної 
політики. Серед них провідне місце мають зайняти 
економічні важелі регулювання екологічної безпеки. 
В Україні такими важелями є збори за забруднення 
довкілля, котрі виступають основним джерелом 
формування природоохоронних фондів.

З цього приводу зараз можна почути багато скеп
тичних висловлювань. Опоненти діючого механізму 
свою позицію аргументують його недостатньою 
ефективністю, слабкою стимулюючою дією на 
підприємства-забруднювачі, незначними обсягами 
надходжень від екологічних зборів, що, в кінцевому 
підсумку, не дає змоги суттєво зміцнити фінансову 
базу екологічної політики. У принципі, такі думки 
небезпідставні. З ними можна було б погодитись, якби 
такі висновки не базувались винятково на аналізі 
фактичного стану справ, а пропозиції не зводились 
до заперечення діючого механізму і запровадження 
на його місце інших методів економічного реагування, 
здатність яких безболісно інтегруватись в існуючу 
систему економічних відносин є досить сумнівною. 
Йдеться про ідеї екологічного страхування, ринку квот 
на забруднення довкілля і т.п.

У цілому погоджуючись з тим, що існуюча 
практика нарахування і стягнення зборів за 
забруднення довкілля, особливо в частині фактич- 
ноїсплаги, має ряд недоліків, видається, що діючий 
механізм себе не вичерпав і в найближ чій 
перспективі в Україні йому альтернативи немає. 
Тому сьогодні не варто, мабуть, говорити про 
необхідність запровадження чогось нового, а треба 
робити реальні кроки по вдосконаленню уже 
створеного. Тим більше, що між вихідною ідеєю 
механізму економічної в ідповідальності за 
забруднення довкілля та реальною практикою її 
втілення зберігається значна дистанція.

Основна ідея функціонування механізму еколо
гічних зборів полягає в тому, щоб, з однієї сторони,

стимулювати підприємства до зниження забруднення 
довкілля, з інш ої-за рахунок коштів від зборів отри
мати додаткове джерело фінансування природоохо
ронної діяльності на державному, регіональному та 
місцевому рівнях. Останній фактор надзвичайно важ
ливий в умовах, коли бюджетні природоохоронні асиг
нування зведені до мінімуму. Те, що такий задум є 
цілком правомірним, можна проілюструвати чисто 
віртуально. За 1998 р. у цілому по Україні було 
пред’явлено екологічних зборів на суму 245,6 млн. 
грн., що складає 105,4 % від фактично освоєних 
капіталовкладень на охорону навколишнього природ
ного середовища. У Закарпатській області останній 
показник дорівнює 68,9 %, Івано-Франківській -  
324,3%, Львівській-116,9%, Чернівецькій- 2 1,2%.

Реальна ж картина з фактичною сплатою еко
логічних зборів виглядає невтішною, що і дає підстави 
для критичних оцінок цього механізму. Затой же 1998 
р. в середньому по Україні фактично було сплачено
22,7 % від суми пред’явлених зборів, в тому числі в 
Закарпатській області -  31,2%, Івано-Франківській 
-  8,1 %, Львівській -16,5% , Чернівецькій -  22,7 %.

Отже, саме у забезпеченні повноти сплати 
екологічних зборів усіма суб’єктами господарю
вання приховується значний резерв підвищення 
ефективності економічних методів реалізації еко
логічної політики.

Як уже говорилось,^стратегія держави у сфері 
екологічної безпеки визначається “Основними 
напрямами державної політики України у галузі 
охорони довкілля, використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки”. Видається, що 
без регіональної модифікації цього документу 
результативність екологічної політики в Україні буде 
далекою від бажаної. Це пояснюється не тільки 
значною екологічною диверсифікацією їїтериторії, а 
в першу чергу особливостями соціально-економічних 
процесів в регіонах, які в історичному, природному, 
економічному відношеннях є далеко неоднорідними. 
Саме піддією цих факторів проходило господарське 
освоєння територій, сформувались різні типи 
виробничих систем. Кожна з них характеризується 
специфічними видами та масштабами впливу на 
навколишнє середовищ е. В результаті цього 
екологічна ситуація в Україні має свої територіальні 
відмінності як за характером і гостротою проблем, 
так і з точки зору реальних можливостей їх 
практичного вирішення. А звідси випливає об’єктивна 
необхідність регіональноїдиференціаціїуправдінських 
рішень і практичних дій, спрямованих на стабілізацію 
та покращення екологічної ситуації в країні. Отже, 
потреба у здійсненні регіональної політики виникає 
тоді, коли вумовахдиверсифікованого екологічного 
простору стає очевидною низька результативність 
уніфікованих механізмів регулювання стану довкілля. 
Тим більше, що економічна ситуація динамічна, 
змінюються й наші фінансові можливості. Тому 
доцільно на основі згаданого документу розробити
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адаптовану до регіональних умов і реально прогнозо
ваного проміжку часу моделі екологічної політики в 
розрізі адміністративних областей/В цьому плані 
можна використати досвід Львівської області. Тут 
ще у 1997 році була розроблена Концепція екологічної 
політики на 1997-2002 рр.. пізніше-Програма охорони 
навколишнього природного середовища на 1999-2002 
рр., і зовсім недавно -  План дій з охорони навко
лишнього природного середовища на2000-2001 рр.

Такий же регіонально диференційований підхід тре
ба буде застосувати в майбутньому і до Концепції ста
лого розвитку України, проект ягоїпередано на розгляд 
Кабінету Міністрів. Екологічна політика в Україні буде 
тоді ефективною, коли при їїформуванні таздійсненні 
послідовно і до кінця буде витриманий критерій 
реальності. Тобто, екологічна політика має базуватись 
на об’єктивній оцінці місця екологічних благ в ієрархії 
суспільних пріоритетів та реальних можливостей її 
ресурсного забезпечення. Як показує наш досвід, між 
законодавчо-нормативним забезпеченням цієї 
політики і її практичною реалізацією ще досить велика 
дистанція. Тому тезу проте, що в Україні здійснюється 
екологічна політика, можна пославити під сумнів. Хіба 
не свідченням цього є такий приклад: тільки протягом 
останніх чотирьох років Президентом України і 
Кабінетом Міністрів прийнято 18 Указів і Постанов 
щодо розв’язання екологічних проблем Львівщини, і 
жоден із цих актів не виконано в повному обсязі.

У найближчі роки незаперечний пріоритет мати
муть соціально-економічні цілі, а не екологічніУТака 
об’єктивна дійсність. А тому навіть при умові появи 
вільних коштів, постійно прийдеться шукати компроміс 
при прийнятті рішень щодо їх цільового використання. 
Для оздоровлення довкілля нам необхідні величезні 
кошти, яких ми не маємо. В Україні на одного жителя 
припадає 3 дол. США природоохоронних асигнувань, 
тоді як у Німеччині -  150, Польщі -  30, Литві -  15, 
Росії- 15. Наведемо ще такий приклад: у Львівській 
області тільки для реалізації пріоритетних приро
доохоронних заходів треба щорічно витрачати в се
редньому 65 млн. грн., що в 5-6 разів перевищує 
реальні можливості. Збільшити обсяги екологічних 
інвестицій можна фактично тільки за рахунок 
‘Урізання” соціальних програм, що сьогодні нереально 
і політично небезпечно. Тому єдиним джерелом 
потенційного нарощування природоохоронних 
асигнувань залишається економічний ріст.

' /У відповідності до такої перспективи має будува
тись тактика природоохоронних дій на найближчі 
роки. 11 мета- в процесі економічного піднесення не 
допустити погіршення екологічної ситуації. На цей 
період основними напрямками екологічної політики 
мають стати екологізація економічних реформ; 
екологізація управління; екологізація людської 
свідомості; формування ринку екологічних послугу

Реалізація зазначених пріоритетних напрямків 
екологічної політики має базуватись на серйоз
ному методологічному підгрунті, що вимагає

також і внесення певних корективів в саму 
ідеологію управління екологічною безпекою.^

1. Як показує світова практика, на охорону 
довкілля щорічно треба виділяти не менше 2 % вало
вого  внутрішнього продукту (ВВП) держави. 
Сьогоднішні 0,3-0,4 % ВВП на охорону природи в 
Україні -  це швидше імітація екологічної політики.*/ 
Якщо об’єктивно дивитись на речі, то заклики до 
суттєвого збільшення природоохоронних асигнувань 
сьогодні є не чим іншим, як популістським гаслом. 
Адже при нинішньому стані вітчизняної економіки 
фактично єдиним джерелом збільшення екологічних 
інвестицій є урізання і без того мізерних коштів на 
соціальні програми. Здається, що небезпека такого 
шляху очевидна. Проблема набуває іншого звучання, 
коли вихідною передумовою збільшення інвестицій 
для забезпечення сталого розвитку вважати 
необхідність росту ВВП, чого можна досягнути за 
рахунок відчутної економічної активізації. Отже, 
здавалось би просте питання зводиться до вирішення 
складної альтернативи: або екологічна безпека при 
соціально-економічній стагнації, або реанімація 
виробництва для збільшення асигнувань на охорону 
довкілля. Іншими словами, треба робити вибір між 
двома моделями: екологічно захищене, але бідне 
суспільство вже, чи економічно процвітаюча та 
екологобезпечна держава в перспективі. Безумовно, 
що більш привабливий другий варіант.

2. Своєму прямому призначенню має відповіда
ти механізм екологічної відповідальності суб’єктів 
господарювання за стан довкілля, який побудований 
на принципі “забруднювач платить”\Саме цей прин
цип проголошений у нас в якості основного еко
номічного постулату національної екологічної полі
тики. Насправді ж він не діє. В загальній сумі фак
тично сплачених екологічних зборів частка надхо
джень за викиди, скиди, розміщення відходів у межах 
установлених лімітів у середньому по Україні скла
дає 93,6 % (у Карпатському регіоні -  95,2 %). А 
збори в межах лімітів, як відомо, відносяться на 
собівартість продукції, і, відповідно, відображаються 
наїї ціні. Отож, виходить, що за забруднення довкілля 
платить населення: кожний українець витрачає щоро
ку 1 гривню за екологічний дискомфорт в обмін на 
інші матеріальні блага. Сьогодні ми якраз знаходи
мось на такому етапі, коли суспільство в залежності 
від його економічного стану та рівня свідомості 
вимушене платити за свій хоч і низький матеріаль
ний достаток ціною високого екологічного ризику для 
здоров’я, який воно далеко не завжди усвідомлює. 
Отже, нам конче необхідно реанімувати здеваль- 
вований принцип “забруднювач платить”.

3. Першочергової уваги заслуговує питання пошу
ку дієвих засобів імплементації екологічних благ в 
систему суспільних цінностей. Екологічно безпечне 
середовище в людській свідомості має зайняти 
рівноправне місце з традиційними матеріальними і 
духовними потребами, чепер же у свідомості пересіч
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ного українця зовсім інші пріоритети, обумовлені 
складною соціально-економічною ситуацією. Цю 
проблему треба розглядати більш широко -  не тільки 
в плані виховання в людини бережливого відношення 
до природи, високої екологічної культури госпо
дарювання. Інша сторона проблеми полягає в тому, 
щоб зробити екологічні блага більш доступними для 
широких верств населення. Крім екологізації 
виробництва, екологізації свідомості зараз треба 
активно говорити й про екологізацію споживання.

4. У складних економічних умовах результа- 
тивністьекологічної політики підвищується, якщо до 
її реалізації будуть задіяніуже створені ринкові інсти
тути та механізми регулювання суспільними 
процесамйі/1 тут принципово визначитись не тільки з 
функцією держави як гаранта екологічної безпеки, а 
з роллю держави як власника, яка до того ж володіє 
виключними правом встановлення правил гри й для 
інших власників. Всім відомо, що нині найбільш еколо
гічно брудним власником є держава, тому і режим 
найбільшого сприяння у розв’язанні екологічних 
проблем створюється саме для державних підпри
ємств. Безумовно, така постановка питання досить 
спрощена. Але суть в іншому: якщо екологічна безпека 
є елементом національної безпеки, то “правила гри” 
у цій сфері для держави і недержавного сектора мають 
бути єдиними і прозорими.

З іншого боку, треба констатувати, що з арсенату 
сучасноїекологічної політики фактично випав недер
жавний сектор економіки. Тому актуальним видається 
питання запровадження ефективних механізмів 
стимулювання підприємницьких структур і приватно
го бізнесу до участі у вирішенні екологічних проблем.

хЛе менш важливе завдання - налагодження чітких 
процедур екологічної регламентації здійснюваних 
приватизаційних процес гйГУ першу чергу це стосуєть
ся встановлення взаємоприйнятих правил розподілу 
відповідальності міждержавними органами і привати
зованими підприємствами за уже нанесені збитки. 
Екологічний фактор має знайти своє відображення у 
вартості майна об’єктів, які приватизуються. При 
приватизації екологонебезпечних підприємств їх 
вартість доцільно знижувати, одночасно встановити 
суворі регламенти для нових власників щодо 
здійснення необхідних природоохоронних заходів.

5. 4-Іазріла необхідність відпрацювати механізм 
відповідальності за екологічні порушення минулих 
років і розподілу зобов’язань щодо їх ліквідаціїта 
відшкодування нанесених збитків» Оскільки дер
жава знаходиться у важкому фінансовому стані, 
то не тільки в моральному, а й у політичному плані 
була б виправданою добровільна ініціатива підпри

ємницьких і ділових кіл визнати частку своєї відпо
відальності за стан довкілля і взяти на себе зобов’я
зання дотримуватись принципів екологічно сталого 
розвитку в діяльності суб’єктів підприємництва. Ре
альним підтвердженням таких намірів було б ство
рення Національної ради підприємців зі сталого роз
витку з відповідними регіональними структурами.

6. Важливою формою активізації екологічної полі
тики мають стати регіональні екологічні програми, 
спрямовані на розв’язання найбільш гострих приро
доохоронних проблемУУ свій час було розроблено 
п’ять проектів Державних програм соціально-еко
номічного розвитку регіонів України, в яких чільне 
місце займали питання екологічної безпеки. Жодна з 
цих програм так і не була затверджена. У зв’язку з 
цим видається вкрай необхідною легітимізація статусу 
екологічних програм, визначення ролі держави у їх 
реалізації, зокрема, гарантій фінансової підтримки, 
запровадження єдиних процедур погодження подібних 
програм, організація контролю за їх виконанням. 
Доцільно також у бюджетах усіх рівн ів передбачити 
окрему статтю витрат на фінансування пріоритетних 
екологічних програм,

І останнє. До розв’язання екологічних проблем 
необхідно активніше залучати громадськість. Крім 
того, владні структури та державні природоохорон
ні органи повинні визнати неурядові та громадські 
екологічні організації повноправними партнерами 
при формуванні екологічної політики, налагодити 
конструктивну співпрацю з ними, забезпечити їм  
доступ до екологічної інформації.

Безумовно, що зазначені вище напрямки активі
зації екологічної політики не вичерпують усього 
спектру проблем у цій важливій сфері суспільного 
життя. їх втілення у практику, на наш погляд, спри
ятиме підвищенню результативності природоохо
ронних дій, зміцненню екологічної безпеки держави^
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ІВАН КОМАРНИЦЬКИЙ
( Ч е р н ів ц і)

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Високі темпи розвитку нових технологій є 
основною рисою світової науково-технічної 
революції. У розвинутих країнах спостерігається 
прискорений розвиток галузей з високою наукоєм- 
кістю, що викликає потік структурних змін, які 
стимулюють створення нових можливостей у 
підвищенні ефективності виробництва. Сучасне 
виробництво необхідно розглядати не тільки як 
об’єкт особливої технічної, організаційної та 
соціальної складності, але і як відкриту систему, 
діапазон взаємодії якої з оточенням постійно 
розширюється, тому воно повинно рахуватися з 
навколишнім середовищем. Це активізує проб
лему розвитку інноваційності народного госпо
дарства. Воно стає принциповою умовою конку- 
рентоздатності, підвищення якості життя, раціо
нального природокористування, екологічної 
безпеки і, як наслідок, інтеграції у світове 
господарство. Сучасний етап економіки України 
спонукає до пошуків цілком нових рішень для 
формування принципів стійкого розвитку, а саме: 
глибоке структурне перетворення господарської 
системи України з переходом до нових екологічно 
безпечних технологій. Під стійким розвитком 
розум іється такий  розвиток економіки, що 
забезпечує зб алан сован е  р іш ення завдань 
соціально-економічного розвитку на перспективу, 
збереження екологічного добробуту і природно- 
ресурсного потенціалу з метою задоволення 
життєвих потреб людей. Основним у національній 
економічній політиці розвинутих країн є впрова
дж ення нових технологічних  м оделей, що 
дозволяють об’єднати інтереси економічного 
розвитку й охорони навколишнього середовища. 
В иділяю ться додаткові засоби  на наукові 
дослідження, у тому числі в галузі альтернативних 
джерел енергії, матеріалів. Як позитивний момент 
потрібно відзначити формування ринкової кон’юк- 
тури на користь екологічно чистих продуктів і 
технологій, і політики заохочення приватних 
підприємств, що здійснюють інвестиції в еколо
гічні інновації. Протидія забруднення і захист нав
колишнього середовища стають у даний час ос
новною вимогою, яка висувається до нових виро
бів і технологій. Сучасне підприємство зобов’яза
не передбачати цей елемент у своїй діяльності.

Розглядаючи екологію як сферу активного 
прояву інноваційних процесів, ми визначаємо 
поняття “екологічні інновації” як зміни в соціально- 
економічному розвитку господарської системи 
(поряд з позитивним соціально-економічним 
ефектом), що поліпшую ть стан природного 
середовища чи значно зменшують негативний

вплив на довкілля. Екологічні інновації на 
підприємстві полягають у продукті чи послугах, 
виробничом у і допом іж ном у-виробничом у 
процесі, позавиробничій діяльності підприємств, 
інфраструктурі п ідприєм ства, управлінні й 
організації підприємства.

Екологічні інновації в продуктах чи послугах 
зменшують або усувають забруднення навколиш
нього середовища. Необхідні екологічні дії в усьо
му асортименті виробництва. Кожна нова пропо
зиція в галузі проектування і впровадження нового 
виробу вимагає перевірки з погляду охорони 
навколишнього середовища. Інтеграція ідеї замк
нутих циклів повинна мати місце на початковій 
фазі проектування будь-якого виробу.

Важливою сферою екологічних інновацій на 
підприємстві є виробничий процес, який варто 
трактувати широко, тобто починаючи від матері
ального постачанню і кінчаючи збутом виробів. 
Отже, з погляду впливу на природне середовище 
необхідно проаналізувати всі операції виробничого 
процесу. Оптимізація технологічного процесу в 
плані кількості і якості відходів є основним 
завданням у розвитку виробництва. Будь-якому 
підприємству потрібно враховувати, що вимоги до 
контролю за навколишнім середовищем постійно 
підвищуються. Підприємства, які справляються 
з ним ліпше і швидше, зміцнюють свою позицію 
на ринку. Необхідно пам ’ятати, що легш е і 
дешевше застосувати нові технології, ніж шукати 
шляхи зменшення забруднення навколишнього 
середовища, яке виникло внаслідок застосування 
застарілих технологій.

У результаті аналізу проектів може виникнути 
необхідність замінити вихідні або матеріали інших 
факторів виробничого процесу на екологічно більш 
чисті. До аналізу обов’язково повинна увійти 
проблема упаковки, а в рішеннях про закупки 
упаковуючих матеріалів, крім господарських 
аспектів, повинні прийматися до уваги потреби 
охорони навколишнього середовища.

При розгляді допоміжних виробничих процесів 
потрібно враховувати вплив на забруднення 
навколишнього середовища таких підрозділів, як 
ремонтний, енергетичний, інструментальний 
транспортний та інші. У невиробничій діяльності 
підприємства необхідно піддати екологічному 
аналізу роботу їдалень, пралень та інших соці
ально-побутових об’єднань, що можуть загрожу
вати навколишньому середовищу. Важливою 
частиною для впровадження екологічних удоско
налень є інфраструктура підприємства. У даному 
випадку потрібно мати на увазі котельню ,
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паливний склад і всі інші об’єкти санітарно- 
гігієнічного характеру.

Екологічні інновації, що вливають на організа
цію підприємства, полягають у створенні таких 
організаційних структур, які інтегрують охорону 
навколишнього середовища з усіма завданнями 
підприємства. Варто подумати, які відділи підпри
ємства потрібно найближчим часом ліквідувати 
або реорганізувати у зв’язку з вимогами екології. 
Істотне значення має вмонтування в організаційну 
структуру підприємства відповідної системи 
інформації про природне середовище.

Поліпшення екологічного становища підприєм
ства за допомогою інновації тісно пов’язане зі змі
нами в управлінні підприємством.

В управлінні підприємством діє прийнята сис
тема цінностей, яка є основою формування політи
ки підприємства. Ця система повинна враховувати 
проблему навколишнього середовища. Прийняті ке
рівництвом підприємства рішення не повинні спира
тися на короткостроковий господарський розрахунок 
(перш за все, на прибуток), а повинні враховувати 
умови, що випливають з потреб охорони навко
лишнього середовища. Інтеграцію охорони нав
колишнього середовища можна здійснювати еколо
гічно орієнтованою кадровою політикою та навчаль
но-виховним впливом на колектив підприємства.

У стратегічн и х  р іш еннях п ідприєм ства 
необхідно враховувати проблему зв’язку мети 
охорони навколишнього середовища з іншими 
цілями функціонування і розвитку підприємства 
(поточними і стратегічними).

Наведений аналіз екологічних завдань функціону
вання підприємства дозволяє нам запропонувати та
кий комплекс екологічних інновацій на підприємстві.

1. Цілі екологічних інновацій, що відносяться 
до оточення підприємства:
-  мінімізація загрози навколишньому середовищу;
-  підвищення престижу підприємства;
-  збільшення участі продукту підприємства на ринку;
-  залучення нових клієнтів;
-  підвищення привабливості підприємства на 
ринку праці.

2. Цілі екологічних інновацій усередині 
підприємства:
-  забезпечення розвитку підприємства;
-  підвищення конкурентоздатності виробів;
-  зниження загрози навколишньому середовищу 
усередині підприємства;
-  поліпшення стану безпеки праці і здоров’я 
колективу;
-  збільшення прибутку;

Зростаюча конкуренція, нові технологічні 
можливості та мінливі вимоги ринку і суспільства 
диктують необхідність нового типу інноваційності. 
Потрібна інноваційність усього підприємства, 
охоплюючи всі його функції, що дозволить 
підприємству вийти на нові рубежі.

Екстенсивний матеріало- і енергоємкий, нерів
номірний з точки зору структури характер еконо
мічного розвитку країни викликає процес посту
пової деградації навколишнього середовища. Це 
накладає обмеження на розвиток виробництва і 
може привести до екологічної катастрофи у бага
тьох регіонах країни і подальшого поглиблення 
труднощів в економіці. Тому при визначенні полі
тики розвитку підприємства виникає екстренна 
необхідність обліку екологічних умов.

Функціонування і розвиток підприємства багато 
в чому залежать від способу функціонування та 
розвитку інших організацій, взаємодіючих з ним. 
Навколишнє середовище є джерелом багатьох 
факторів, що обмежують або стимулюють про
цеси змін на підприємстві. Підприємства повинні 
мати відповідну здатність до пристосування. 
Остання залежить від двох основних факторів: від 
ступеня гнучкості при формуванні поточних і 
стратегічних цілей і ступеня гнучкості вико
ристання ресурсів.

Проте екологічні умови тісно пов’язані з іншими 
видами зовнішніх і внутрішніх умов. Екологічні умо
ви у розвитку підприємства виступають у взаємо
зв’язку з навколишнім середовищем. Це проявля
ється як у сфері виробничої діяльності так, і у взає
модії з людиною. З одного боку, ці взаємозв’язки 
пов’язані з використанням можливостей навколиш
нього середовища, а з іншого -  із впливом цього 
середовища на умови й результати господарювання 
та екологічне становище на підприємстві. Тобто 
екологічні умови створюють для підприємства 
визначену систем у обм еж ень. Навколиш нє 
середовищ а для п ідприєм ства є важливим 
елементом розвитку, в якому воно функціонує, і 
водночас воно виступає істотним виробничим 
фактором. Донедавна цей фактор у такій саме ролі 
враховувався недостатньо: елементи навколиш
нього середовища розглядалися як вільні блага. 
Результати такрго становища більш ніж очевидні. 
У той же час усе частіше серед економістів лунає 
вимога розглядати потенціал навколишнього сере
довища в якості важливого виробничого фактора.

Разом із тим, адаптація підприємства, як систе
ми, до змінюючого оточення, є основою його роз
витку. Зростаюча складність і зміна навколиш
нього середовища повинні супроводжуватися рос
том здатності підприємства до адаптації, яка зале
жить від багатьох факторів, що впливають на різні 
напрямки і з різною силою. До найбільш важливих 
з них можна віднести:
-  механізм функціонування народного господар
ства і підприємств;
-  ступінь знання про стан навколишнього середо
вища, тенденцій змін і прогнозів у цій сфері;
-  ступінь гнучкості цілей виробничих можливо
стей і факторів підприємства;
-  інвестиційні умови розвитку.
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Аналіз діяльності підприємств, на нашу думку, 
повинен містити визначення джерел структури 
створюваного забруднення, а також технічну й 
економічну оцінку його наслідків. Крім того, необ
хідне визначення напрямків діяльності для того, щоб 
звести до мінімуму або взагалі ліквідувати шкідливі 
впливи і визначити участь підприємства в розвитку 
природоохоронної інфраструктури регіону.

Бажаною формою розвитку підприємства 
є динаміка прогресу. У її складі важливо визначи
ти, в яких сферах діяльності підприємства й у яких 
формах виявляються екологічні умови , а також 
чи буде їхній вплив сприяти розвитку підприємства 
в напрямку активізації прогресу. Варто визначити, 
у якому напрямку повинен іти розвиток підпри
ємства в майбутньому, щоб органічно з ’єднати 
розв’язок екологічних проблем із загальним про
гресивним розвитком до стадії прогресу.

Це складна проблема, та водночас можна 
визначити такі напрямки її діяльності:

1. Необхідно прагнути до такого становища, 
при якому адаптація підприємства до змін у при
родному оточенні буде оцінюватися з погляду ком
плексної ефективності господарювання.

2. Зміни в діяльності підприємства, що виклика
ються впливом екологічних бар’єрів, повинні плану
ватися і прогнозуватися в органічному взаємозв’язку 
в усіх напрямках діяльності підприємства.

Перший напрямок діяльності вимагає модифі
кації ряду макроекономічних категорій і розширен
ня інтерпретації поняття раціональності у бік су
спільно-економічного змісту.

Другий напрямок діяльності пов’язаний з підви
щенням ролі планування екологічного розвитку 
підприємства. Екологічні партнери обмежують 
волю підприємства, чим ускладнюють його функ
ціонування. Водночас варто врахувати і те, що 
стратегічні рішення викликають необхідність 
більш повно враховувати ступінь непевності і 
ризику в екологічній сфері.

У зв’язку з цим виникає необхідність з’ясування: 
- у  яких сферах і в якій мірі екологічні обмеження 
впливають на поле господарського маневрування 
підприємства;
-  в якій степені параметри діяльності підприємства 
викликають необхідність прийняття стратегічних 
екологічних рішень і якими можуть бути їх наслідки;
-  які можливості є для того, щоб знизити масштаб 
ризику, викликаного існуванням екологічних бар’єрів.

Виконання перших двох з перерахованих на
прямків діяльності підприємств вимагає обліку 
екологічних умов його діяльності.

У господарській діяльності екологічні завдання 
повинні бути органічною складовою стратегічних 
проблем  розвитку п ідприєм ства. Це буде 
можливо, якщо екологічні умови знайдуть своє 
комплексне відображення у межах підприємства, 
засобах і способах їх досягнення.

Найбільш важливою є оцінка системи зв’язку 
підприємства з природним середовищем. Її можна 
розглядати як фактор, який у вирішальній степені 
визначає виробничу структуру підприємства.

У зв’язку з цим істотне значення має також і 
відбір цілей, які повинні бути органічно пов’язані 
зі збереженням навколишнього середовища.

Важливу роль у подоланні екологічних бар’єрів 
можуть відігравати процеси реструктуризації 
економіки. Політика реструктуризації може звести 
до мінімуму наслідки несприятливих змін в 
екологічних умовах і сприяти максимальному 
використанню позитивних змін.

Дослідженням екологічної складової струк
турної перебудови показано, що екологічна полі
тика, яка застосована на стратегії ресурсозбе
реження, є водночас обгрунтованою економічною 
політикою, яка розрахована на тривалу перспек
тиву. У цьому зв’язку ключовим напрямком поліп
шення екологічного становища в країні повинна 
стати прогресивна зміна галузевої і територіальної 
структури економіки в напрямку зниження питомої 
ваги видобувних галузей, переоснащення технічної 
та технологічної бази у галузях, забруднених 
шляхом переходу на екологічно чисті технологічні 
процеси. Варто звернути увагу на те, що легше і 
дешевше використовувати нові виробничі техно
логії, ніж займатися пошуком можливостей очи
щення забруднень, що виникли в результаті вико
ристання застарілих технічних рішень.

У даний час перевагу одержує концепція 
екологічної політики, що базується на неокла
сичній теорії економіки, у яку вводяться жорсткі 
природоохоронні обмеження, що змушує розгля
дати навколишнє середовище як частину еконо
міки. Фактора забруднення навколишнього сере
довища сприяє залученю понять “навколишнього 
середовища” і “екологічні блага” в економічну 
теорію. Щоби включити навколишнє середовище 
як виробничий фактор в економічні відносини 
поняття “навколишнє середовище”, пропонується 
розширити і врахувати в цьому:
-  засоби праці і матеріальні ресурси, що зберіга
ють навколишнє середовище;
-  способи виробництва, які включені в систему 
природоохоронних заходів;
-  продукцію, яка зберігає навколишнє середовище.

Одним з головних елементів перспективної 
промислової політики є високотехнологічні науко
во-місткі галузі, здатні виробляти конкурен
тоздатні з позицій світового ринку товари, викорис
товуючи конверсійний потенціал, виробляти 
екологічно чисте продовольство й устаткування, 
ресурсозберігаючі технології.

Прискорений темп науково-технічного прогре
су, що відповідає екологічним вимогам, може бути 
досягнутий шляхом створення високих техноло
гій, які мають такі ознаки:
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малоопераційність, поточність, найкорот- 
ший шлях від сировини до кінцевого продукту;
-  використання знань про нові сфери в різних 
формах руху матерії;
-  витрата значно великих засобів для одержання 
і використання нових фундаментальних знань;

Важливою рисою високих технологій є те, що 
вони забезпечують зниження витрат усіх ресурсів, 
що є розв’язком екологічних проблем, за рахунок 
збільшення витрат, інтелектуальний ресурс, на 
відміну від усіх нових видів ресурсів економіки, в 
результаті використання не тільки не зношується, 
а навпаки, приростає.

Відповідно до теорії Кондратьєва-Шумпетера 
прийнято розглядати п’ять технологічних укладів 
суспільного виробництва. Ми вважаємо, що ак
цент повинен бути зроблений на розвиток іннова
ційної діяльності у виробництві продукції п’ятого 
технологічного укладу, ключовим фактором якого 
є мікроелектронні компоненти -  електронна 
промисловість, роботобудівництво, обчислюваль
на оптично-волокниста техніка.

Перевага п’ятого технологічного укладу в по
рівнянні з четвертим -  це індивідуалізація вироб
ництва і споживання, підвищення гнучкості ви
робництва і споживання, і, нарешті, найголовніше
-  подолання екологічних обмежень тому, що даний 
уклад не вимагає будь-яких значних природних 
ресурсів, крім інтелекту, і практично не формує 
відходи виробництва.

Головні труднощі -  вибрати ті пріоритети ви
робництва, де концентрація ресурсів зможе у 
порівняно короткий термін забезпечити успіх і 
ланцюгову реакцію перелому в більш широких 
сферах. Аналіз сучасного стану економіки Укра
їни дозволяє зробити висновок, що пріоритетними, 
які заслуговують державної підтримки, варто 
вважати такі напрямки інноваційної діяльності:
-  екологічно чисте продовольство на базі під
тримки мережі господарств, що освоїли технології 
виробництва, переробки, упаковки, транспорту

вання збуту і контролю за дотриманням стан
дартів по екологічно чистому продовольству;
-  високі технології на базі конверсії. Для економіки 
України дуже важливо спираючись на елементи 
п’ятого технологічного укладу, які сконцентровані 
у військово-промисловому комплексі, організувати 
виробництво високотехнологічних, конкуренто
здатних на світовому ринку товарів:
-  ресурсозберігаючі, екологічно чисті технології 
та спрямувати на використання новітніх науково- 
технічних досягнень для більш повного витягу 
мінеральних ресурсів з надр і глибокої комплексної 
переробки природної сировини. П ідтримка 
проектів по освоєнню безвідходних технологій у 
видобутку, переробці і використанні природної 
сировини не тільки  зупинить м арнотратне 
відношення до нього, але й економічно вигідно, 
забезпечуючи зайнятість і додатковий дохід від 
реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринку 
продуктів глибокої переробки сировини.

Отже, реалізація наведених вище умов буде 
сприяти створенню механізму ефективного вико
ристання екологічних інновацій на виробництві. Та
ка система організації дозволить створити високо
ефективне екологічнобезпечне виробництво, орга
нізаційні й екологічні переваги якого дадуть мож
ливість реалізувати комплексний підхід до управ
ління ним.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Сьогодні лісогосподарська галузь в Україні - од
на з найбільш перспективних та стабільних галузей 
народного господарства, де переважають якісна 
вітчизняна сировина і значний науковий та практич
ний досвід лісорозведення та лісокористування. До 
функцій лісового господарства входять вивчення та 
облік лісів, їх відтворення, охорона від пожеж, шкід- 
никівта хвороб, регульованелісокористування, конт
роль за використанням лісових ресурсів. Особли
вістю ведення лісового господарства є тривалий 
період лісовирощування (60-100 років і більше).

Найважливішим завданням, що стоїть перед лісів
никами гірських лісових господарств, є постійне 
відтворення, невиснажливе і раціональне лісокористу
вання та збереження захисних властивостей лісів. Ви
кликає занепокоєння те, що за останні роки спостеріга
ється збільшення обсягів рубок, пов’язаних з веден
ням лісового господарства, обсяги яких перевищують 
обсяги рубок головного користування, що негативно 
відбивається на продуктивності та біологічній 
стійкості лісових екосистем до несприятливих 
факторів, порушується комплексний підхід, який 
враховує біологічні та екологічні особливості деревних 
порід, а також їх взаємозв’язки в насадженнях.

Щоб уникнути цього, необхідно забезпечити раціо
нальне лісокористування шляхом оптимального нор
мування рубок і віку стиглої деревини, встановлення 
специфічних особливостей ведення господарства в 
лісах різного призначення, що сприятиме підвищенню 
продуктивності деревостанів, поліпшенню вікової 
структури л ісового фонду та породного складу лісів, 
і тим самим - поліпшенню їх природозахисних функцій.

Важливим фактором ресурсно-екологічної без
пеки регіону є також земельні ресурси. Землекорис
тування спрямоване на неухильне підвищення 
родючості фунтів, ефективне використання кожного 
гектара сільськогосподарських угідь, всебічну охо
рону земель, протиерозійний захист фунтів.

З метою збереження цінних природних комплек
сів Карпат Верховною Радою України у лютому 2000 
року був прийнятий Закон України “Про мораторій на 
проведення суцільних рубок на гірських схилах в яли
цево-букових лісах Карпатського регіону”. Норми За
кону направлені на забезпечення екологічно збалансо
ваного лісокористування, посилення водоохоронних, 
захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних 
та інших корисних властивостей лісів, використання 
природозберігаючих технологій при експлуатації лісу, 
запобігання згубним проявам природних явищ, 
створення сприятливих умов для оздоровлення

населення та його естетичного виховання, розширен
ня мережі природно-заповідних територій. Реалізація 
норм Закону сприятиме притоку вітчизняних і закор
донних інвестицій втуристсько-рекреаційну, оздоровчу 
галузі та збагатить лісосировинні ресурси України.

Цим Законом вводиться мораторій на проведення 
рубок головного користування у високогірних лісах, 
що розташовані вище 1100м над рівнем моря, у лісах 
в лавинонебезпечних басейнах (смуги лісу по верхній 
його межі залежно від довжини безлісного схилу), у 
лісах в селенебезпечних басейнах, у берегозахисних 
ділянках лісу. Терміном на десять років введено 
мораторій на проведення суцільних рубок головного 
користування в ялицевих і букових деревостанах на 
стрімких схилах в усіх лісах Українських Карпат. На 
пологих і спадистих схилах в ялицево-букових 
деревостанах дозволено проводити тільки вибіркові, 
поступові і вузьколісосічні рубки. На стрімких схилах 
в особливо захисних ділянках лісу забороняються усі 
способи рубок, крім вибіркових і поступових. На 
ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та 
природними лісами у смугах відведення каналів, 
гідротехнічних споруд та інших споруд міжгоспо
дарського значення допускаються лише рубки 
догляду та санітарні рубки, що проводяться згідно з 
рекомендаціями органів лісового господарства.

В забезпеченні екологічної безпеки Карпатського 
регіону дуже важливим є і те, що цей Закон України 
передбачає проведення з 2005 року заготівлі та виве
зення деревини в гірських лісах тільки з використанням 
колісних і гужових засобів, повітряно-трелювальних 
установок, атакож відновлення системи вузькоколійок 
та оптимізацію мережі д ісових доріг. Перед працівни
ками лісу поставлено завдання розширити до 2010 
року мережу лісовозних доріг з твердим покриттям 
в лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів.

Аналіз перспектив розвитку у лісовій галузі 
необхідно проводити з урахуванням того, що 
відповідно до ст.6 Лісового кодексу України ліси 
в Україні знаходяться у державній власності.

Законодавче закріплення державної власності на 
ліс дозволяє здійснювати постійний догляд за ним, 
охороняти та відтворювати, посилювати його корисні 
властивості, контролювати процес експлуатації, під
вищувати його продуктивність. Тому догляд залісом, 
його вирощування та раціональне користування його 
основним ресурсами на сьогодні під силу лише 
державним лісогосподарським об’єднанням, до 
компетенціїяких входять ці функції.

Згідно зі статтею 3 Лісового кодексу ліси Украї-
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ни є її національним багатством і за своїм призна- 
ченням виконують екологічні (водоохоронні, захис
ні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), есте
тичні, виховні та інші функції. Держава має забезпе
чувати інтереси та потреби всього суспільства у 
лісових ресурсах та їх раціональне використання, 
що також обумовлює закріплення права власності 
на ліси за державою.

Земельні ділянки лісового фонду надаються 
лише в постійне чи тимчасове користування в за
лежності від суб’єкту господарювання та мети 
лісокористування.

Державна власність на ліс не перешкоджає 
здійсненню підприємницької діяльності у цій галузі, 
а лише зумовлює її специфіку, зокрема, дозволяє 
співіснувати на одній території різним формам 
власності, доповнюючи таким чином діяльність одне 
одного. Так, державні лісогосподарські об’єднання 
можуть більш ефективно здійснювати роботи з 
посадки, вирощування лісу, догляду за ним, а приватні 
підприємства - з виробництва товарів широкого 
вжитку та надання різноманітних послуг населенню.

Особливістю реалізації підприємницької ініціативи 
у галузі лісового господарства є те, що його ведення 
вимагає великих капіталовкладень для придбання 
технологій, транспортних засобів, виробничих, 

(Л складських та торгових приміщень і площ, 
і Складність здійснення підприємницької ініціати-
I*) ви у лісовому господарстві, деревообробній, мебле-
ТФ вій промисловості зумовлює використання, як
у! правило, корпоративних форм господарювання

(товариств з обмеженою  відповідальністю , 
Ч) акціонерних товариств, корпорацій та концернів). 
/V") Натомість підприємницька діяльність у галузі зби-

рання, переробки продуктів лісу та рекреаційній галузі 
можлива й у формі малих і сімейних підприємств

У структурі народного господарства Карпатсь
кого регіону відбуваються активні процеси роздержав
лення та приватизації. Це стосується і лісу, де надаю
ться в оренду та тимчасову власність лісові угіддя, 
реалізуються інші форми роздержавлення,характерні 
саме для Карпатського регіону.

Зараз в трьох областях України - Івано-Фран
ківській, Чернівецькій та Закарпатській - за рішення
ми обласних рад та розпорядженнями обласних 
державних адміністрацій лісосічний фонд головного 
користування передається в користування лісозаго
тівельним організаціям. При цьому лісофонд переда
ється тим організаціям, які мають сформовану 
структуру і технічні можливості для здійснення руб
ки лісу, трелювання деревини згідно з діючими 
нормативами, будівництва і ремонту лісовозних доріг.

Одночасно з цим здійснення функції посадки 
лісу залишається за державними лісогосподарсь
кими підприємствами. Між роботами з заготівлі 
деревини та посадки лісу залишається фаза лісоза
готівельних робіт з очистки лісосік від порубочних 
решток. Неузгодженість та неврегульованість

відповідальності за здіснення таких робіт часто 
викликає суперечності між лісозаготівельниками 
і державними лісогосподарськими підприєм
ствами, дискредитуючи практику надання лісових 
площ у тимчасове чи постійне користування.

А такий вид лісогосподарювання, як збирання 
вторинних лісових ресурсів, наприклад, грибів, ягід, 
горіхів, меду, має свою специфіку, що полягає у його 
сезонному характері. Заготівля більшості продуктів 
недеревного походження, зокрема харчових, можна 
здійснювати лише в осінньо-літній період. Обсяги 
заготівель грибів, дикорослих ягід, плодів, лікарських 
трав, сіна та інших недеревних лісових продуктів 
також значною мірою залежать від погодно-кліма- 
тичних факторів, що ускладнює процес планування 
господарства, не дозволяє точно визначити обсяги 
надходжень та видатків підприємства. Як правило, 
сезонні види господарювання стають неосновними, 
побічними для підприємства, яке в інший час 
переорієнтовує своє потужності на більш прибуткові 
сфери виробництва.

Коли користування має постійних характер, осно
вані на ньому види виробництва перестають бути 
побічними і перетворюються на основні. Прикладом 
цього є підсочка сосни, яка зі збільшенням попиту 
на живицю перетворилась на самостійну діяльність 
лісохімічної галузі, або кліткове звірництво, яке 
поступово відокремилось від мисливського госпо
дарства. В таких спеціалізованих господарствах 
виробництво меншою мірою залежить від природних 
факторів, а людська праця, внаслідок застосування 
спеціальних технологій, стає більш продуктивною.

Лісові підприємства Карпатського регіону по
стійно збільшують обсяги заготівлі харчових про
дуктів лісу. Однак при цьому слід враховувати змен
шення побічних ресурсів лісу (ягід, грибів, горіхів 
та дикорослих плодів), яке відбуватиметься при 
здійсненні суцільних рубок головного користування. 
Внаслідок таких рубок скорочуються площі малин
ників, ожинників, ліщини, грибниць

Сфера переробки і використання побічних лісових 
ресурсів є найбільш перспективним видом господа
рювання для приватного підприємництва, і такі 
підприємства існують на сьогодні вже у більшості 
державних лісових господарств Карпатського 
регіону. Така діяльність може здійснюватися із 
залученням різних форм власності, у першу чергу 
це стосується власності на засоби виробництва.

Досвід розвитку підприємницьких структур інших 
галузей народного господарства доводить, що на 
перших етапах така діяльність здійснюється на 
основі малих форм господарювання, тобто таких, 
які за чисельністю працівників можуть належати до 
малих підприємств. До них належать різноманітні 
комерційні, посередницькі, виробничо-господарські, 
науково-дослідні організації, які формуються на 
засадах різних форм власності та управління.

Процеси роздержавлення і приватизації значно
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розширили можливості використання малих форм 
господарювання у виробничій сфері лісопромис
лового комплексу та у деревообробній галузі: 
меблевому, фанерному виробництві, лісопиленні, 
виготовленні лісозаготовок, напівфабрикатів тощо.

Крім основних функцій лісового господарства, при 
визначенні сфери використання малих форм госпо
дарювання у цій галузі наводять цілий комплекс по
слуг допоміжного значення, спрямованих на забезпе
чення належного функціонування лісогосподарських 
підприємств, зокрема, надання транспортних послуг 
і ремонт л ісогосподарськоїтехн і ки.

Великі підприємства мають можливість вико
ристовувати більш сучасні капіталоємкі та еколо
гічно безпечні технології, поєднувати у процесі ви
робництва більшу кількість виробничих операцій, 
здійснювати безперервний виробничий цикл. 
Однак при використанні побічних лісових ресурсів 
більш ефективною є діяльність саме малих під
приємств, здатних до швидкої переорганізації у 
відповідь на підвищення попиту'.

Держава повинна всебічно підтримувати такі 
форми підприємництва, які забезпечують пере
ваги конкурентного середовища, стимулювати 
підприємницьку ініціативу, забезпечувати креди
тами та цільовими позиками найбільш перспек
тивні проекти та форми господарювання, забезпе
чувати підприємців податковими пільгами.

Конкуренція, при належній законодавчій під
тримці та неухильному контролі за діяльністю 
підприємців, сприяє високій якості виробів та 
обслуговування, розвитку вміння осягати пер
спективні потреби споживачів, тобто виробляти 
те, на що є потенційний попит.

Перспективним напрямком розвитку великих лі- 
сопереробних підприємств, так само як і інших галу
зей, є отримання підприємствами технічних засобів 

- виробництва на основі операцій лізингу, тобто на умо
вах довгострокової оренди. При цьому слід врахову
вати вимоги законодавства (Закон України “Про 
лізинг”, стаття 3:), за якими об’єктом лізингу не мо
жуть бути земельні ділянки та інші природні об’єкти.

Лізингові операції для багатьох об’єктів госпо
дарювання в країнах з розвиненою економікою стали 
переважаючими при впровадженні новітніх техно
логій у сфері екології завдяки пільговим умовам лі
зингового кредитування. В Україні функцію пільго
вого кредитування у цій гапузі здійснюють фонди 
охорони навколишнього природного середовища, що 
діють на місцевому рівні з метою цільового фінан
сування природоохоронних заходів. Хочадіяльність 
таких фондів давно вже не є ефективною, відсут
ність ряду нормативних актів, відпрацьованих 
фінансових схем, достатньої інформації для 
вітчизняних та зарубіжних інвесторів та слабкий 
ринок вітчизняного кредитного капіталу стримує 
розвиток екологічного лізингу.

З метою сприяння розвитку нових екологічно

безпечних технологій на виробництві необхідне 
законодавче закріплення екологічного лізингу; 
здійснення лізингових операцій для вирішення 
проблем екологічної безпеки та охорони довкілля 
має стати пріоритетним напрямком у системі 
кредитування. У лісовому господарстві це стосу
ється в першу чергу розробки та впровадження 
нових технологій рубок і трелювання деревини, її 
переробки, використання вторинних деревних 
ресурсів, очищення відходів та зменшення рівня 
викидів целюлозно-паперової промисловості.

Вибір форм господарювання у лісогоспо
дарській галузі має базуватися на розрахунках 
основних техніко-економічних показників, які 
характеризують результати їх господарювання. До 
таких показників відносять величину статутного 
фонду, чисельність працюючих, прогнозні обсяги 
виробництва, доходу, прибутку, інших фінансово- 
економічних показників.

Аналіз діяльності приватних підприємств лісової 
галузі більшості європейських країн доводить, що їх 
ефективність набагато вища в умовах підтримки з 
боку держави та виваженої податкової політики. По
даткові пільги у лісогосподарській галузі встанов
люють з метою забезпечення екологічно безпечного 
господарювання та широкомасштабного відтворен
ня лісових ресурсів. За допомогою податкових пільг 
стимулюється залучення капіталу до лісового гос
подарства, яке є менш привабливим для інвестуван
ня у порівнянні з іншими галузями через тривалість 
виробничого циклу. Світовий досвід свідчить, що різ
кі зміни в податковій системі в умовах ринкової еко
номіки негативно відбиваються на розвитку лісового 
господарства, зменшують інвестиції у лісове 
господарство та уповільнюють відтворення лісів.

На першому етапі приватизації доцільним є роз
державлення окремих виробничих структур, що ха
рактеризуються відносно замкнутим циклом вироб
ництва, а після приватизації - лісових угідь, що були 
у користуванні колишніх колгоспів і радгоспів, та 
інших неспеціалізованих відомств, які зараз стали 
безгосподарними. Роздержавлення мають підляга
ти лише деякі лісові угіддя, при цьому за державою 
має залишатися право вилучати їх з приватної 
власності у випадку порушення вимог користування.

В країнах, де ліс може належати приватним 
особам, господарі самі демонструють зацікав
леність у дотриманні принципів раціонального 
лісокористування, здійсненні заходів з охорони лісу, 
у розширенні площі лісів.

Водночас перевагами державної власності на 
ліси є:
- організація і розробка комплексних програм розвитку 
і розміщення лісогосподарського виробництва;
- розробка і реалізація законодавчих та норма
тивних документів з проблем охорони лісу, відтво
рення і використання лісових ресурсів;
- регулювання лісоземельних відносин;
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- формування податкової та фінансово-кредитної 
політики в лісогосподарській галузі;
- здійснення контролю за лісами, наданими у 
користування юридичним та фізичним особам.

Враховуючи особливості господарювання в Кар
патському регіоні таз метою сприяння відродженню 
інституту приватної власності в лісовому господарстві, 
слід вказати на основні вимоги щодо надання в оренду 
земель лісового фонду і лісових ресурсів:
- в оренду можуть передаватися об’єкти лісового 
господарства фізичним і юридичним особам 
державою через місцеві органи влади за умови, що 
ці об’єкти використовуватимуться за цільовим 
призначенням, відповідно до встановлених напрямків 
та норм лісовирошування і лісоексплуатації;
- функції орендодавця земель лісового фонду, 
розташованого на відносно великих площах 
(держлісгосп, лісівництво) можуть виконувати 
організації, які здійснюють управління лісами; при 
цьому довготривалий характер оренди дозволив 
би орендарям розробляти стратегію подальшого 
розвитку лісогосподарського виробництва та 
впроваджувати науково-технічні досягнення;
- переважне право на довгострокову оренду 
лісового фонду для заготівлі деревини доцільно 
надавати спеціалізованим лісозаготівельним 
підприємствам, які мають відповідне технічне та 
фінансове забезпечення, належні виробничі 
потужності для заготівлі і переробки деревини
- фермерським господарствам і окремим громадя
нам ділянки лісового фонду можуть надаватися в орен
ду з урахуванням досвіду їх роботи в лісовому госпо
дарстві, необхідної кваліфікації та на конкурсній основі;
- право стати орендарем мають одержувати лише 
ті юридичні та фізичні особи, які фінансово спро
можні забезпечити раціональне і невиснажливе 
лісокористування та належну охорону лісових 
насаджень; в оренду може бути передано також 
лісовий фонд для заготівлі недеревної сировини, 
продуктів харчування, інших лісових ресурсів;
- відносини між орендарем і власником землі лі
сового фонду повинні здійснюватися на взаємовигід
ній основі, при цьому власник лісу має створювати 
необхідні організаційні умови для розвитку лісового 
господарства, не втручаючись в господарську діяль
ність підприємства, якому належить продукт праці.

Передача окремих ділянок лісу і виробництв в 
оренду державним, кооперативним, громадським 
організаціям сприятиме збільшенню віддачі з кож

ного гектара лісових насаджень, а також посиленню 
відповідальності за ведення лісового господарства, 
економічно ефективне використання лісового фонду.

При оцінці плати за користування лісовими 
угіддями мають враховуватися всі витрати, пов’язані 
з освоєнням, відтворенням та використання ресурсів 
лісу. Найбільш суттєвими є витрати на відтворення 
лісових угідь, які втратили здатність до самовіднов- 
лення, витрати на підвищення продуктивності лісу 
та фактичні витрати лісових підприємств на охорону 
і збереження лісового фонду.

Не зважаючи на розвинену та ефективну сис
тему лісового законодавства України, в ньому 
не до кінця врегульовані питання еколого-еконо- 
мічної оцінки лісового фонду, інші питання, що 
потребують вдосконалення з урахуванням вимог 
діючого екологічного законодавства.

Серед нормативно-правових актів, що регулю
ють підприємницьку діяльність у галузі лісового 
господарства крім Лісового кодексу України (від 
21.01.94 р.) слід назвати Закони України “Про 
охорону навколишнього природного середовища” 
(№ 1264, від 25.06.91 р.), “Про природно-заповідний 
фонд” (№2456, від 16.06.92 р.), “Про тваринний світ” 
(№3041, від 03.03.93 р.), “Про мисливське госпо
дарство та полювання” (№1478 від 22.02.2000 р.), а 
також цілий ряд міжнародних Конвенцій та Угод, 
підписаних та ратифікованих Україною.

Підсумовуючи, слід наголосити, що законодавче 
забезпечення як фактор сприяння підвищенню 
ефективності використання і відтворення природних 
ресурсів є лише одним з важелів комплексного забез
печення екологічної безпеки, економічної стабільності 
та сталого розвитку суспільства в цілому. Перспек
тивою сталого розвитку має стати такий підхід до 
навколишнього природного середовища, виробництва 
та споживання, в рамках якого біосфера розглядається 
не як ресурс, а як фундамент життя, забезпечення 
раціонального природокористування таешлогічноїбез- 
пеки - не як вимушена міра, а невід’ємна частина за
гальної політики держави, елемент кожного управлін
ського рішення та стиль життя усіх свідомих громадян.
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В а с и л ь  П и л а , О л е н а  Ч м и р  
( К и їв )

ПОСИЛЕННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СЕЗІТП Р

Загальновідомо, що визначальним фактором 
росту економіки країни, її потенціалу є інноваційна 
складова. Інновація являє собою техніко-еко- 
номічний процес, що базується на практичному 
використанні розумової праці - нових ідей, вина
ходів, технологій.

Витрати на науково-дослідні роботи у провідних 
країнах світу з року в рік зростають. Тільки за 22 
роки (з 1961 по 1983 р.) обсяг відповідних асиг
нувань у США збільшився з 14,3 до 89,0 млрд.дол. 
або у 6,2 разів, по інших індустріально розвинених 
країнах (Німеччина, Японія, Франція, Велико
британія, Італія) - з4,5 до 87,6 млрд.дол. або майже 
у 20 разів. Це зумовлено потребою в постійному 
оновленні технологій виробництва, необхідністю 
досягти певного технологічного розриву за рахунок 
галузей, що виготовляють наукомісткі вироби і 
надають відповідного рівня послуги, відіграючи роль 
двигуна економічного розвитку.

Використання іноземних інвестицій для струк
турної перебудови та розвитку економіки України 
-закономірний процес, який базується на світо
вому русі капіталу. Це відбувається через залу
чення кредитних ресурсів та прямих іноземних 
інвестицій, формування спільних підприємств, 
лізинг, а також через особливі територіально- 
господарські утворення - спеціальні (вільні) 
економічні зони (СЕЗ) та території пріоритетного 
розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної 
діяльності (ТПР).

Слід звернути увагу, що прямі іноземні інвестиції 
увигляді рухомого і нерухомого майна, акцій, 
облігацій, грошового внеску тощо хоча і є джерелом 
капіталу для сфери виробництва, впровадження 
прогресивних технологій, передових методів 
управління, але не збільшують зовнішнього боргу 
держави. Навіть вивезення прибутків, зароблених 
інвесторами є меншою небезпекою, ніж повернення 
кредитів з відсотками. Крім того, прямі інвестиції 
на відміну від кредитів є переважно ризиковим 
капіталом іноземних інвесторів, безпосередньо 
зацікавлених у ефективному його використанні.

Як зазначалося в інформації, оприлюдненій 
Міністерством з надзвичайних ситуацій, в Україні 
більшість промислових підприємств, транспортних 
засобів, технологічних і житлових споруд, мостів, 
шляхопроводів, трубопроводів та інше мають 
рівень зношеності, близький до граничного або 
такий, що перевищує встановлені обмеження. 
Цілком очевидно, що ряд теплових електростанцій, 
шляхових переходів, транспортних засобів, нафто- 
та газопроводів вичерпали свій ресурс, а їх

технічний стан створює небезпеку для населення і 
навколишнього середовища.

Тривожною є ситуація в унікальному природно- 
ландш афтному регіоні Українських Карпат. 
Особливо це стосується високоурбанізованих 
районів з розвиненою хімічною та нафтохімічною 
промисловістю, таких як Калуш, Дрогобич, Стеб
ник в Прикарпатті, швидко зростаючих містах, 
територіях з великими обсягами та високою 
інтенсивністю використання різноманітних при
родних ресурсів. Безсистемні та надлишкові заго
тівлі лісу (що у повоєнні роки у два і більше разів 
перевищували розрахункову лісосіку) у поєднанні з 
посиленою експлуатацією найбільш доступних ма
сивів біля транспортних магістралей та у поймах 
річок призвели до обезлісення значних територій. 
Як наслідок - посилення ерозійних процесів, активне 
змивання верхнього прошарку грунту, катастрофічні 
повені зі значними втратами для економіки 
Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та 
Чернівецької областей.

Необхідність установлення ресурсно-екологічної 
безпеки вже у найближчий час у регіоні Карпат не 
викликає ніякого сумніву. Але вона пов’язана з 
реалізацією не тільки праце- і матеріаломістких 
заходів, а й зі значними фінансовими витратами. 
Фінансова складова є ключовою при організації 
наукових досліджень, спрямованих на встановлення 
причин виникнення стихійного лихау Карпатському 
регіоні, проведення прогнозних досліджень стосовно 
призупинення негативних процесів і ліквідації їх 
наслідків, розробки загальнодержавної і регіональних 
програм ресурсної та екологічної безпеки.

Як уже згадувалося, доволі ефективними 
організаційними структурами, які здатні забезпечити 
залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, є 
спеціальні (вільні) економічні зони і території 
пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності. Світова практика підтвер
джує, що встановлення системи преференцій для 
інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності є 
дієвим стимулом для інвестицій. Загальновідомі та 
вже відпрацьовані на практиці основні види 
преференцій, що надаються суб'єктам підприєм
ництва. Це звільнення (повне або часткове - на 
визначений період часу) від податку на прибуток, 
податку на додану вартість, від сплати мита при 
імпорті виробничого устаткування, обладнання, 
сировини, матеріалів, запасних частин, транспортних 
засобів, необхідних для потреб зони, зменшення 
орендної плати за землю, використання місцевих 
природних ресурсів тощо.
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ПОСИЛЕННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ШЛЯХОМ СТВбРЕННЯ СЕЗІТПР

Стосовно розв’язання наукових і практичних 
проблем ресурсно-екологічної безпеки Карпат, 
пов'язаної зі збереженням і відновленням природ
ного потенціалу, виробничої бази, оновленням 
галузевої структури промисловості, розвитком 
сільського господарства особливо перспективним, 
на наш погляд, буде запровадження на території 
регіону науково-технічних зон (НТЗ). Даний тип зон 
спрямований на розвиток наукового й виробничого 
потенціалу через стимулювання фундаментальних 
та прикладних досліджень з впровадженням їх 
результатів у виробництво.

Проте формування даного типу зон пов'язане 
з необхідністю задіяння значного науково-техніч
ного потенціалу. Для цього залучаються зовнішні 
фінансові ресурси, оновлюється інфраструктура? 
створюються об'єкти соціальної і ринкової інфра
структури. Головний компонент НТЗ у регіоні 
Карпат існує у вигляді відповідного профілю кадрів 
наукових центрів у Львові, Ужгороді, Івано-Фран
ківську, Чернівцях. Дещо складніше вирішується 
питання формування відповідної соціальної та 
ринкової інфраструктури.

Головне ж, ідея НТЗ пов'язана з інтенсифікацією 
інноваційного процесу, який базується на взаємодії 
всіх учасників циклу “наука-виробництво”. Для 
реалізації ідеї у більшій мірі підходять поряд-з серед
німи за розмірами й малі фірми, які дозволяють 
поєднати переваги середнього бізнесу та крупних 
корпорацій. Мова йде про ризикофірми або венчурни, 
які створюються для сприяння інноваціям.

Варто зупинитися на характеристиці інноваційної 
діяльності в регіоні Карпат. Як свідчать дані за 
1999 p., на Закарпатську, Івано-Франківську, Львів
ську та Чернівецьку області припадає 310 з 1808 
або 16,4% всієї кількості підприємств в Україні, які 
займалися інноваційною діяльністю. Частка їх у 
обсягах виконаних НДКР складає 8,7%, придбанні 
результатів наукових робіт 12,2%, розробок і 
технологій 8,7%, засобів виробництва 15,7%.

Звертає на себе увагу розподіл витрат за 
напрямами інноваційної діяльності. Частка областей 
Карпатського регіону становила у 1999 р. 28,6 
млн.грн. або 2,4% від обсягів по Україні, хоча мала 
б бути на рівні 16%. Ще менша частка у виконаних 
НДДКР (1,5%), придбаних результатах НДДКР 
(0,9%), розробках технологій (2,1%), засобах 
виробництва (2,8%). Навіть наведений перелік 
розподілу витрат свідчить про те, що інноваційна 
діяльність у регіоні Карпат здійснюється недостат
ньо. Водночас залишається завдання стимулювання 
припливу інвестицій для суттєвого посилення 
інноваційної діяльності. Як уже зазначалось вище, 
комплексному розв’язанню інноваційних та інвести
ційних проблем може сприяти створення територі
альних формувань типу - СЕЗ і ТПР. Тут потрібно 
звернутись до достатньо вивченого унікального 
досвіду Китаю. Масштабність проведених пере

творень і ефективність СЕЗ засвідчує діяльність 
зони “Пудун” у Шанхаї. Район міста з двомільйон- 
ним населенням за 1991-2000 рр. завдяки вста
новленню спеціального пільгового режиму зміг 
отримати 31,0 млрд.дол. інвестицій, у т.ч. 10,9 млрд. 
дол. прямих інвестицій. Були створені фінансовий 
центр з біржею та 40 банками, крупний торговельний 
центр, промислове виробництво експортного 
спрямування та технопарк.

У всіх штатах США, починаючи з 1934 року, 
існує 235 зон зовнішньої торгівлі. Сьогодні через 
них здійснюється 160-мільярдний зовнішньоторго
вельний оборот, в якому експорт складає лише 
17 млрд.дол.

Зазначимо, що в Україні період стагнації у 
справі зонування призупинився тільки на шостий 
рік після прийняття у 1992 р. рамкового закону 
“Про загальні засади створення і функціонування 
спеціальних (вільних) економічних зон”. Нині в 
Україні створена і розвивається ціла мережа 
особливих територіально-господарських утворень 
- вільних економічних зон і територій пріоритет
ного розвитку зі спеціальним режимом інвести- 
ційноїдіяльності.

Станом на 01.01.2001 р. органами управління 
СЕЗ і ТПР в Україні затверджено 369 інвестиційних 
проектів (відповідно 126 та 243) загальною 
кошторисною вартістю 1,6 млрд.дол. У рамках 
реалізації цих інвестиційних проектів суб'єктами 
господарювання залучено інвестицій на суму, 
еквівалентну 429,5 млн.дол. (27% кошторисної 
вартості проектів), з яких 211,9 млн.дол. припадає 
на іноземних інвесторів. Створено 12,5 тисяч і 
збережено 28,9 тисяч робочих місць. Надходження 
до бюджетів у формі податків та інших обов’яз
кових платежів внаслідок реалізації інвестпроектів 
становили майже 3 13 млн.грн.

У двох регіонах-уС ЕЗ “Курортополіс Труска- 
вець” і на ТПР в Автономній Республіці Крим 
реалізуються проекти туристично-рекреаційної 
орієнтації. Законов України про створення і функці- 
онування СЕЗ “ К урортополіс Т рускавець” 
затвердж ені пріоритетні види економ ічної 
діяльності, які включають лікувально-оздоровчу 
д іяльн ість , виробництво м інеральних вод, 
рекреаційний туризм тощо. На сьогодні в СЕЗ 
“Курортополіс Трускавець” зареєстровано 12 
інвестиційних проектів кошторисною вартістю 26,9 
млн.дол., які спрямовані, в першу чергу, на 
забезпечення комфортності існуючих санаторно- 
курортних комплексів, шляхом їх реконструкції та 
технічного переоснащ ення, запровадж ення 
новітніх методик лікування й оздоровлення з 
використанням сучасної лікувально-діагностичної 
апаратури, енерго- та  ресурсозберігаю чих 
технологій. Реалізуються заходи по компенсації 
та нарощуванню потенціалу основного лікуваль
ного компонентутериторії-мінеральноїводи.
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Інша орієнтація території пріоритетного розвит
ку АР Крим, а точніше Південного берега пів
острова. Пріоритетними видами економічної 
діяльності є охорона здоров’я, санаторно-курортні 
послуги, лісове та готельне господарство, окремі 
галузі промисловості, здебільшого пов’язані з за
доволенням потреб відпочиваючих і рекреантів. 
Тут затверджено 20 інвестиційних проектів загаль
ною кошторисною вартістю 43,1 млн.дол., з яких 
18,9 млн.дол. - іноземні інвестиції. Проекти зорієн
товані переважно на обслуговування відпочива
ючих і туристів, виходячи з проведених маркетин
гових досліджень, повинні бути ефективними.

Приклади, наведені поТрускавцю і Криму, не 
випадкові. Мова йде про задіяння унікального 
природоресурсного потенціалу туризму і рекреації 
широковідомих оздоровчих центрів України. Тут 
знайшли поєднання наявні ресурси, невикориста
ний потенціал (ресурсний та матеріально-техніч
ний), споживчий попит і тяга бізнесу до прибут
кового вкладення капіталу.

Загальновідомо, що готельне господарство, 
туризм і оздоровлення -  високоприбуткові галузі, 
для яких характерна швидка окупність інвестицій. 
Це дозволяє досить оптимістично оцінювати ін
вестиційні перспективи Криму та Львівського регі
ону. Але вкладення у туристично-рекреаційну сфе
ру за визначенням не можуть обмежуватись ли
ше матеріально-технічною базою. Паралельно з 
розбудовою мережі закладів оздоровлення та від
починку або з певним запізненням обов’язково 
здійснюватимуться інвестиції, спрямовані: по-пер
ше, в екологічні проекти (оскільки вибагливий су
часний споживач не буде відпочивати в екологічно 
небезпечному регіоні, некомфортному природ
ному середовищі), а по-друге, в інновації -  еколо
гічно чисті технології, нові методи лікування тощо.

З іншого боку, серед СЕЗ і ТПР, створених в 
Україні, є такі, для яких одне із головних завдань 
- подолання соціально-економічних і екологічних 
проблем, що виникли в результаті техногенних 
катастроф, як, наприклад, у Львівській, Житомир
ській, Закарпатській областях та м.Славутич.

Передбачається через запровадження спеці
ального режиму інвестиційної діяльності та надан
ня ряду податкових і митних пільг забезпечити 
спрямування необхідних ресурсів (в першу чергу 
фінансових, техніко-технологічних та інноваційних) 
у відновлення безпечного природного середовища, 
порушеного внаслідок:
-  радіаційного забруднення (ТПР, Житомирська обл.);
-  катастрофи на ЧАЕС (СЕЗ “Славутич”, м.Сла
вутич);
-техногенного впливу гірничо-хімічного вироб
ництва сірки (СЕЗ “Яворів”, Яворівський район, 
Львівська обл.).

Сьогодні (лише через рік-два після запрова
дження спецрежиму у названих СЕЗ і ТПР) ще 
досить складно дати оцінку дієвості статусу особ
ливих територіал ьно-господарських утворень та його 
здатності вирішувати поставлені завдання. Але вже 
відомо, що перші кроки у цьому напрямку зроблені. 
Крім того, є підстави виділяти окремо інноваційний 
вектор розвитку ряду українських СЕЗ і ТПР, який 
визначився за результатами моніторингу діяльності 
зон і територій пріоритетного розвитку у 1999-2000 
рр. у процесі реалізації інвестиційних проектів.

Враховуючи сказане, можна зробити такі 
висновки.

По-перше, немає підстав розраховувати у най
ближчий час на вагому допомогу з боку держави 
у виділенні коштів на інноваційну та екологічну 
діяльність. Незважаючи на те, що період кризи і 
стагнації в Україні в основному пройдений, безліч 
економічних і соціальних проблем унеможливлю
ють спрямування значних бюджетних сум на пере- 
лічені вище напрямки, включаючи проблеми за
безпечення ресурсно-екологічноїбезпеки Карпат.

По-друге, для залучення інвестицій та стимулюван
ня інноваційного розвитку економіки регіонів, включа
ючи відновлення природного середовища, збереження 
ресурсної бази та розв’язання екологічних проблем 
Карпатського регіону, потрібно вивчити можливості 
СЕЗ і ТПР, спрямувавши їх режими на запровадження 
ресурсозберігаючих технологій, розвиток різно
планових екологічних та інноваційних проектів.

S um m ary

Vasyl Pyla, Olena Chmyr

THE STRENDTHENING OF RESOURCE-ECOLOGICAL SAFETY 
OF CARPATHIAN REGION BY CREATION OF SET AND PDT.

The possibilities of special econom ic territories and priorite developm ent territories with special regim e of invention 
activity are scrutinized, and analysis o f projects, that have optymistic investition perspectives in so m e regions of 
Ukraine is carried out.
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( Л у ц ь к )

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОПЕРЕРОБНОГО 
КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Досвід України з питань створення ринкової 
системи господарювання, формування власної 
національної економіки, інтегрування її в світовий 
простір господарювання показав, що ці процеси 
складні, довготривалі, які вимагають мобілізації 
зусиль усього суспільства, перебудови всіх ланок 
народного господарства.

Важливу роль у національному господарстві 
відіграє лісовий комплекс, питома вага якого в за
гальному обсязі виробництва товарної продукції 
щорічно становить близько 2,5%. Середньообліко- 
ва чисельність промислово-виробничого персоналу 
-  4,5%, основних виробничих фондів -  2%. Л ісовий 
комплекс забезпечує здійснення низки міжгалу
зевих функцій, які постадійно об’єднуються в лан
цюг “лісовирощування -заготівля -переробка”.

У лісовій та деревообробній промисловості Укра
їни діє більше 300 підприємств і організацій, в яких 
працює майже 200 тис. чоловік. Надану галузь при
падає 96% загального випуску деревностружкових 
плит, 95% -  фанери, близько 90% -  меблів та 41% - 
тари. Починаючи з 1991 року, поглиблення загальної 
кризи в економіці, скорочення інвестування, погіршен
ня матеріально-технічного постачання призвели до 
падіння обсягів виробництва.

Аналіз матеріалоємності продукції дерево
обробної під галузі лісового комплексу показав, що 
із загального обсягу перероблюваної деревної 
сировини на продукцію використовується 42%, а 
решта йде на паливно-енергетичні потреби або у 
відходи. Структура використання деревних 
ресурсів і випуску продукції на деревній основі 
загалом є незадовільною. В Україні з кубометра 
заготовленої деревини, а також у розрахунку на 
душу населення, виробляється менше деревно
стружкових (у 2 рази) і деревноволокнистих (у 6) 
плит, фанери (у 8), целюлози (в 10), паперу і 
картону (майже в 20 разів), ніж у Фінляндії, Франції, 
Італії та Німеччині.

Взагалі забезпеченням країни лісосировинними 
ресурсами останнім часом суттєво погіршилась 
внаслідок значного скорочення ввезення деревини 
з Росії та зменшення її заготівель у власних лісах 
у зв’язку з чорнобильською катастрофою і “еколо- 
гізацією” лісового господарства. Нині потреба 
України в перерахунку на умовні круглі лісомате
ріали складає 35-40 млн. м3, а задовольняється 
вона лише на 25-27%. Деревообробна галузь 
щороку має потребу в деревних матеріалах у 
розмірі 5,7 млн. м3, а забезпечується на 65%, що 
складає 3,7 млн. м3.

Розв’язання зазначених проблем у деревооб
робній промисловості вимагає якісно нових 
підходів до визначення потенціалу і реальних 
можливостей у задоволенні потреб в лісосировин
них ресурсах, до використання більш ефективних 
форм і методів управління, сформованих на принци
пах ринкової системи господарювання. Це потре
бує глибокого аналізу стану справ і визначення на 
цій основі низки завдань подальшого руху вперед.

Дослідження ефективності функціонування 
лісопереробних підприємств Волині, зокрема. Дер
жавного лісогосподарського об’єднання “Волинь- 
ліс”, дало змогу виявити ряд проблем організацій
ного, виробничо-технічного та соціально-еконо
мічного характеру. Вони пов’язані як із загальними 
кризовими явищами в економіці країни, так із 
внутрішніми недоліками роботі підприємств.

Провідною у структурі лісовиробничого ком
плексу Волині є деревообробна галузь, на яку 
щорічно припадає близько 60 відсотків валового 
випуску його продукції. До цієї галузі входять 
лісопилення, первинна деревообробка(виробни
цтво столярних виробів, тари, паркету, будівельних 
деталей), фанерна і меблева промисловості.

Деревообробкою в області займається ряд 
спеціалізованих підприємств (деревообробні 
комбінати і заводи, меблеві фабрики і комбінати, 
малі підприємства і кооперативи), комплексних 
лісопідприємств державної (входять до об’єднан
ня “Волиньліс”) і колективної (підпорядковані 
управлінню АПК) форм власності, підприємства 
інш их галузей, які маю ть у своєму складі 
деревообробні підрозділи.

Враховуючи масштабність і багатофункціо- 
нальність лісопереробних галузей регіону та ви
ходячи з пов’язаною з цим складністю здійснення 
комплексного аналізу та оцінки функціонування 
всіх їх господарських ланок, об’єктами дослі
дження в цій роботі були вибрані комплексні 
лісопідприємства (держлісгоспи), що входять до 
Волинського державного лісогосподарського 
об ’єднання “Волиньліс” (надалі об ’єднання), 
підпорядкованого Державному комітету лісового 
господарства України. До складу об ’єднання 
організаційно входять 14 держлісгоспів і 4 мис
ливських господарства.

В господарській практиці виділяють дві основні 
сфери діяльності об’єднання: лісогосподарську 
(об’єднує в собі весь комплекс робіт з лісовиро
щування і лісозаготівель та фінансується за раху
нок коштів держбю джету) та лісопереробну
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(включає лісопилення, первинну деревообробку, 
лісохімію , переробку харчових продуктів та 
перебуває на повному госпрозрахунку). Питома 
вага товарної продукції цих сфер діяльності в 
загальному обсязі виробництва о б ’єднання 
щороку зростає.

Однак, як свідчать результати дослідження, в 
останні період об’єднання працювало нестабільно. 
Це, зокрема, підтверджується значними відхи
леннями в обсягах виробництва і реалізації 
продукції в 1997 і 1999 роках. Позитивним слід 
вважати те, що в об’єднанні не допусщено збитків 
(адже в 1998 році балансовий прибуток змен
шився на 39 % в порівнянні з попереднім роком), 
а рівень рентабельності виробництва в 1999 році 
підвищився майже в 3 рази, порівнюючи з 1997 
роком. За цей період зросла) продуктивність праці, 
але це відбулося, головнйм чином, за рахунок 
скорочення чисельності працівників. Позитивним 
є зростання середньорічної вартості основних 
фондів, що відбувається за рахунок їх активної 
частини, а також зменшення величини нормованих 
оборотних засобів. Проте сума капітальних 
вкладень в 1999 році значно зменшилася порівняно 
з попередніми роками. Негативним є також значне 
переважання величини кредиторської забор
гованості над дебіторською, що збільшує ступінь 
фінансового ризику, хоча за останній час уже 
намітились позитивні зрушення. Зменшились 
порівняно з 1997 роком обсяги заготівлі деревини 
від рубок головного користування.

Від рубок головного користування було 
заготовлено деревини на 9,3 % менше вста
новленого ліміту, в той же час привертають увагу 
значні обсяги заготовки деревини від рубок 
догляду. Серед асортиментів матеріалів з рубок 
головного користування найбільше заготов
ляється лісоматеріалів круглих і найменше-дров, 
а" з рубок догляду -  навгіаки. На переробку 
використовуються лише лісоматеріали круглі і 
техсировина. Обсяги реалізації деревини з усіх 
рубок загалом більш ніж у двічі переважають її 
використання на переробку. При цьому із 
загального обсягу реалізації деревини від рубок 
головного користування 17,9 % експортується. 
Серед лісоматеріалів круглих найбільшу питому 
вагу за обсягами заготівель і переробки займає 
пиловник хвойний, а за обсягами реалізації будліс 
і баланси, причому баланси складають найбільшу 
статтю експорту.

Майже в кожному держлісгоспі працюють де
ревообробні цехи та лісопильні дільниці. В окре
мих лісгоспах виділяють ряд спеціалізованих цехів. 
Так, Володимир-Волинський, Ківерцівський та 
Цуманський держліегоспи мають паркетні вироб
ництва, Камінь-Каширський, Ківерцівський, Кол- 
ківський, Маневицький та Ратнівський -  столярні, 
в Ківерцях і Ратному виробляють фанеру. На

жаль, вони завантажуються на повну потужність.
Лісохімія представлена лісохімічними цехами 

у держлісгоспах, де розвинуте смолоскипидарне, 
хвойнопереробне і пірогенетичне виробництво. 
Так, ефірні масла виробляють у Маневицькому 
лісохімічному цеху; скипидар-у Ківерцівському, 
Ратнівському, Маневицькому, Шацькому, Володи- 
мир-Волинськомулісгоспах. Добування, перероб
ка живиці та випуск вітамінного борошна з хвойної 
зелені здійснюються практично в кожному держ
лісгоспі. Щорічно лісохімічні цехи можуть вироб
ляти близько 40 тонн сухоперегонного скипидару, 
понад 500 тонн хвойного екстракту, 400 тонн 
хвойно-вітамінного борошна.

Дослідження динаміки випуску окремих видів 
продукції переробки деревини за 1997 -1999 роки 
показано, що за цей період найбільше зросли 
обсяги виробництва фанери і заготовок для 
європіддонів  (відповідно в 3,5 і 3,3 раза). 
Позитивним є також щорічне зростання обсягів 
випуску вагонки, скипидару та шпону струганого. 
В той же час з кожним роком скорочувались 
обсяги випуску пиломатеріалів, паркету, штахет, 
столярних виробів та садових будиночків. 
Найбільший спад 'допущено у випуску тарної 
дощечки та екстракту хвойного (відповідно на 
32,2%  і 31,4%).

Загалом обсяг виробництва продукції перероб
ки деревини та лісохімії в 1999 році склав 16758,5 
тис. грн., з яких 207,7 тис. грн.( 12,4%)-продукція 
з відходів виробництва. Приріст випуску продукції 
деревообробки в 1999 році порівняно з попереднім 
роком склав 5283,4 тис. грн. (або 46,0 %). Цього 
було досягнуто за рахунок реконструкції цехів, 
вдосконалення технологій виробництва, введення 
в дію нового обладнання. Випуск продукції з 
одного переробленого кубометра ділової деревини 
1999 року склав 145,3 грн. або на 32,6 грн. більше, 
ніж за попередній рік.

Для заготівлі і первинної обробки харчових 
продуктів лісу в об’єднанні створено мережу 
заготівельно:переробних пунктів, на кожен з яких 
припадає в середньому 1 ,5 - 2  тис. га лісу. Оди
надцять консервних цехів в змозі випустити понад 
10 млн. умовних банок консервної продукції. В 
1997 році її було випущено 2583 туб, в 1998 році -  
1561 туб (на 40 % менше) і лише в 1999 році досяг
нуто значного зростання -ЗО 164 туб.

Матеріали діагностики багатогранної діяльністі 
об’єднання свідчить про те, що деревообробна 
галузь знаходиться на шляху відновлення 
частково втрачених позицій і вже має певні 
зрушення, зокрема в промисловій сфері, а це дає 
певну надію на збереження позитивних тенденцій 
і в майбутньому. Взагалі ж економічна ситуація, 
що склалася за останні роки, в забезпеченні 
лісосировинними ресурсами, ставила підприєм
ства деревообробної промисловості у скрутне
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становище, а це в свою чергу вимагає пошуку 
нових шляхів задоволення потреб народного 
господарства в деревині. Розв’язання зазначеної 
проблеми слід здійснювати за такими напрямками 
як збільшення об’ємів ввозу деревини із зарубіж
них країн та впровадження більш прогресивної 
техніки і технології переробки деревини.

Так, збільшення обсягів ввозу деревини з інших 
країн можливе при наявності фінансових ресурсів. 
Проте стан, що склався останнім  часом на 
деревообробних підприємствах, свідчить про те, 
що більшість з них є неплатоспроможними. Отже, 
до розв’язання проблеми треба йти шляхом 
підвищення ефективності господарювання. Таким 
чином, треба займатися випуском високоякісної 
продукції на основі впровадження нових ресурсо
зберігаючих та екологічно чистих технологій. 
Адже через недосконалість процесів переробки 
лісосировинних ресурсів значна частина їх 
потрапляє у відходи, що вимагає додаткових 
витрат на їх переробку і спричинює низький рівень 
ефективності їх використання. В Україні щорічно 
під час переробки деревини близько 7 млн. м3 її 
йде у відходи, значна частина яких (понад 3 млн. 
м3) використовується неефективно або взагалі 
вилучається із господарського обігу. Саме з цих 
причин розробку і впровадження інноваційних 
технологій більш ефективного використання всіх 
компонентів деревини слід вважати реальним і 
важливим резервом раціонального використання 
лісосировинних ресурсів. Задоволенні потреб у 
високоякісній продукції перш за все можливе на 
засадах глибокої хіміко-технологічноїпереробки 
деревини, насамперед, неділової та відходів.

В умовах ринкової трансформації економіки 
України особливої актуальності набувають 
питання оновлення основних фондів і виробничих 
процесів на засадах  впровадж ення нових, 
прогресивних технологій деревообробки. На жаль, 
як відомо, розрив єдиного народногосподарського 
комплексу колишнього Союзу призвів до того, що 
в Україні практично відсутні виробники і поста
чальники виробничих засобів устаткування для 
деревообробної галузі. Така ситуація вимагає но
вих рішень. Одне з н и х - це ефективне збереження 
на підприємствах наявної техніки, технології. 
Водночас на порядок денний вже сьогодні 
необхідно поставити питання, пов’язані з еконо
мічною оцінкою наявного виробничого потенціалу 
галузі, визначенням потреб у прогресивних 
засобах виробництва на перспективу, встанов
ленням можливих фінансових джерел для їх 
закупівлі і найбільш вигідних форм, методів купівлі 
і ринків продажу [7].

Отже, підвищення ефективності деревооброб
ного виробництва включає конкретні напрямки 
прояву окремих факторів, методи і способи їх 
використання в процесі виробництва. Об’єктивний

вплив на розвиток усієї галузі, формування його 
стратегії справляє науково-технічний прогрес, 
впровадження у виробництво передових техно
логій, більш досконалої техніки, кращих методів 
управління виробництвом.

За характером впливу на розвиток галузі 
фактори науково-технічного прогресу можуть 
бути віднесені до зовнішніх (загальний рівень 
розвитку науки і техніки, його вплив на розвиток 
галузі) і внутрішньовиробничих (впровадження 
нових технологій, техніки на конкретних ділянках).

Кожне деревообробне підприємство повинне 
всемірно поліпшувати використання наявних 
ресурсів, забезпечуючи тим самим підвищення 
еф ективності виробництва. Тому одним із 
провідних завдань деревообробних підприємств і 
їх економічних служб є своєчасне виявлення і 
вміле планування використання внутрішніх 
резервів виробництва.

Фактори, шляхи і резерви підвищення ефектив
ності роботи деревообробних підприємств, вироб
ничих об’єднань і їх організаційно-виробничих 
підрозділів дуже різноманітні. У господарській 
практиці з них можна виділити найбільш вагомі, 
на виявлення, оцінку і планування використання 
яких треба зосереджувати найбільшу увагу. 
Насамперед, це -  максимальна економія в усьому, 
раціональне використання трудових, фінансових, 
сировинних, енергетичних та інших видів ма
теріальних ресурсів.

Визначальні напрямки пошуку, виявлення і 
використання резервів підвищення економічної та 
соціальної ефективності деревообробних підпри
ємств можуть бути представлені у вигляді на
ступних блоків:

1. Підвищення ефективності використання 
трудових ресурсів, прискорення темпів зростання 
продуктивності праці на основі механізації й 
автоматизації виробничих процесів, особливо важ
кої праці на підготовчо допоміжних і підсобних 
роботах; впровадження прогресивних технологіч
них процесів; удосконалення організації і поліп
шення нормування праці; скорочення плинності 
кадрів; підвищення відповідальності і дисципліни; 
раціональне використання робочого часу; усунен
ня простоїв і непродуктивних витрат праці; впро
вадження передового досвіду; посилення роботи 
з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів [4].

2. Поліпшення використання основних фондів, 
збільшення фондовіддачі на основі вдосконалення 
відтворювальноїструктури капітальних вкладень, 
відновлення парку машин за рахунок впроваджен
ня більш продуктивноїтехніки; забезпечення при
росту виробничих потужностей, насамперед, за 
рахунок технічного переозброєння і реконструкції 
діючих виробництв; зростання коефіцієнта змін
ності; збільшення тривалості роботи машин і 
механізмів протягом року за рахунок усунення
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змінних втрат робочого часу на їх утримання у 
справному стані, в ремонті і в чеканні ремонту, 
підвищення їхньої змінної продуктивності за 
рахунок ліквідації внутрізмінних втрат робочого 
часу; поліпшення якості ремонтів устаткування 
та о р ган ізац ії техн ічного  обслуговування; 
піднесення рівня технічної оснастки РММ та 
інших допоміжних служб; поліпшення системи 
матеріально-технічного постачання, особливо 
запчастин, удосконалю вання оплати праці 
ремонтних робітників,

3. Раціональне, комплексне використання всіх 
сировинних, матеріальних ресурсів, насамперед 
лісосировинних, усунення втрат деревної сировини 
виникаючих з вини виконавців у процесі дерево
обробки, впровадження безвідходних і мало- 
відходних технологій, ресурсозберігаючої техніки 
на основі створення виробництв, вихідною 
сировиною для яких послужили б дрібнотоварна, 
листяна, некондиційна деревина, відходи дерево
обробки; здійснення організаційно-технічних 
заходів щодо зниження норм витрат сировини і 
матеріал ів, удосконалення їх обліку та нормування; 
економія паливно-енергетичних ресурсів за 
рахунок впорядкування обліку і посилення 
контролю за їх використанням; впровадження 
заохочувальних систем оплати праці за раціо
нальне використання і економію усіх видів 
сировинних та матеріальних ресурсів.

4. Поліпшення використання обігових коштів, 
прискорення їх оборотності на основі встановлення 
економічно обгрунтованих розмірів (нормативів) 
запасів  сировини і м атер іал ів  на складах  
п ідприєм ства, створення запасів  товарно- 
матеріальних цінностей у межах діючих норма
тивів, забезпечення оптимальних обсягів незавер
шеного виробництва, збільшення коефіцієнта 
змінності, своєчасної реалізації готової продукції, 
доставки її споживачу і т.д., за рахунок мобілізації 
організаційних, економічних і соціальних факторів, 
наведення порядку, підвищення відповідальності 
і зміщення дисципліни [3].

Подальше вдосконалення організації дере
вообробного виробництва можливе лише на основі 
його реформування. Розвиток ринкових відносин 
поставив перед працівниками деревообробної 
галузі складне завдання в зв ’язку з роздер
жавленням і приватизацією державного майна. Як 
показують виробничий досвід, вивчення зако
нодавчих актів і спеціальної літератури, проблеми 
роздержавлення і приватизації підприємств 
лісового комплексу більш актуальні для комплекс
них лісогосподарських підприємств, тобто таких, 
що володіють лісосировинними ресурсами і 
переробними виробництвами.

Водночас у період переходу до ринку, коли 
спостер ігаю ться  значна неузгодж еність у 
діючому законодавстві, слабо розвинута ринкова

структура, з одного боку, і тривалий оборот 
капіталу в лісовому господарстві, з іншого, не слід 
здійснювати приватизацію лісозахисних і лісо- 
насіннєвих станцій, науково-проектних закладів 
Держкомлісгоспу та інших структур, які фінан
суються з державного бюджету. Не повинні при
ватизовуватися й основні фонди лісового госпо
дарства, пов’язані з комплексом робіт з лісо- 
вирощування.

Найбільш оптимальний варіант приватизації на 
підприємствах лісової галузі -  перетворення 
існуючих цехів на приватні та колективні підпри
ємства. При цьому приватні підприємства мають 
змогу об’єднуватись у господарські товариства. 
На нашу думку, не можна підтримати суцільну 
приватизацію деревообробних підприємств, яка 
вже здійснюється в деяких регіонах України. З 
утворенням мережі малих переробних приватних 
підприємств процес приватизації в галузі нерідко 
відбувається за рахунок модерних (великих) 
заводів, основні фонди яких “перекочовують” у 
приватний сектор. За таких умов, може загинути 
ціла лісопереробна галузь [2].

На базі великих деревообробних цехів і дільниць 
найбільш доцільно створювати акціонерні товариства 
за територіальним принципом, які в перспективі 
будуть найбільш ефективною формою господа
рювання. При цьому власником контрольних пакетів 
акцій повинна бути держава, яка на рівні підприємства 
виступає на правах одного із акціонерів [7].

На жаль, на сьогодні ще не вироблено чіткої 
концепції щодо розвитку недержавних структур 
цієї галузі. Чинне законодавство з питань прива
тизації, як відомо, поки що не відображає тут 
реальної ситуації.

Нині основні фонди частини лісокомбінатів при
ватизовані. Це призвело до їх трансформації в акці
онерні товариства. У той же час в їх складі функ
ціонують організаційно-виробничі структури лісо
вого господарства, основні фонди яких не підляга
ють приватизації. Тому склалася парадоксальна 
економіко-правова ситуація. В межах одного 
підприємства мають місце дві форми власності: 
приватна (акціонерна) -  лісозаготівельній та 
переробній галузях, -  і державна -  в лісогоспо
дарській, природоохоронній галузі.

Слід зауважити, що ці галузі, як правило, мають 
протилежні за змістом цілі. Так, якщо при 
державній формі власності ці протиріччя здебіль
шого піддавалися державному регулюванню, то 
в умовах, що склалися, перевагу однозначно 
будуть мати приватні структури (тобто лісопро
м ислова сфера, де і створю ється реальний 
прибуток), а достатньої законодавчої бази для 
регулювання таких складних взаємовідносин все 
ще немає. Тому виникає гостра потреба при
ведення у відповідність до організаційно-еконо
мічних форм функціонування акціонерних підпри-
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:мств, що склалися на сьогоднішній день із 
їм іс т о м  їх виробничо-господарської діяльності, 
Гаким чином, мова йде про розподіл функцій 
іісопереробної і лісогосподарської сфер на рівні 
іідприємств-товаровиробників [5].

Процеси роздерж авлення і приватизац ії 
начною мірою розширили можливість вико- 
жстання малих форм господарювання в дерево- 
іереробній промисловості: меблеве, фанерне 
іиробництво, лісопилення, виготовлення загото- 
;ок, столярних виробів, сувенірів, напівфабрикатів.

Важливою формою організації підприємницької 
(іяльності в деревообробній промисловості єта- 
:ож створення спільних підприємств на засадах 
юєднання зусиль та капіталів вітчизняних і зару
біжних інвесторів. Як свідчить світовий досвід, 
)ункціонування таких підприємств сприяє широ- 
:ому використанню нових, прогресивних техно- 
огій, вирівнюванню розвитку економіки різних 
раїн, поліпшенню якості робіт і продукції [1 ].

Розглядаючи процес роздержавлення і прива- 
изації підприємств деревообробної галузі, необхідно 
азначити, що механізм його здійснення передбачає 
изначення об’єктів, темпів, конкретних форм, 
ермінів, а також певна методична забезпеченість.

Щодо методичних і організаційних положень, 
о тут слід виділити низку ключових питань,.які 
еобхідно враховувати при переході на нові форми 
иробничих відносин: аналіз виробничо-госпо- 
.арської і фінансової діяльності підприємства; 
еорганізація підприємства; оцінка вартості 
б’єктів приватизації; визначення форм при- 
атизації і платежів, їх соціальних наслідків.

Помітним атрибутом формування ринкової еко- 
оміки є становлення і розвиток оренди як нової фор- 
іи організації підприємницьких структур. У системі 
ісового господарства в оренду доцільно здавати 
ідрозділи, які виготовляють кінцеву продукцію. На 
умку спеціалістів, на оренду необхідно перевести, 
ередусім,такі підрозділи лісгоспів, яктранспортний, 
еревообробний цехи, нижній склад [7].

Таким чином, на основі розглянутого матері- 
лу можна зробити висновок, що в дерево- 
бробній промисловості необхідно створювати 
нучку систему управління, яка була б прив’язана 
о існуючої ринкової інфраструктури, присто- 
ована до динаміки попиту та споживання, до 
ових технологічних процесів і вимог щодо 
береження довкілля. Цей процес повинен 
ідбуватися в оптимальних варіантах входження 
ісової галузі в нові умови господарювання через 
творення і вдосконалення нових галузевих 
труктур, побудованих на принципах ринкових 
ідносин, які б поєднували в собі державні та 
омерційні управлінські й виробничі функції, 
носили елементи нововведень у становлення та 
озвиток ринкових відносин, ослаблюючи при 
ьому державно-централізовану монополію у

сфері розподілу матеріально-технічних і фінансо
вих ресурсів підприємств лісового комплексу [6].

Дослідження виявили, що у діяльності лісопере- 
робних підприємств об’єднання є значні резерви 
підвищення ефективності їх функціонування. Це 
стосується перш за все впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу і ресурсозберігаючих 
технологій, оптимізації системи управління та 
організації виробництва, використання ринкових 
атрибутів господарювання, поліпшення охорони 
навколишнього середовища, розв’язання комплек
су соціальних і економічних питань на принципах 
територіально-міжгалузевої інтеграції, вдоскона
лення системи взаєморозрахунків.

Вагомим резервом підвищення ефективності 
функціонування об ’єднання є створення ди
намічних, мобільних структурних підрозділів 
шляхом роздержавлення і приватизації великих 
господарських структур, утвердження всіх форм 
власності, подолання державного монополізму, 
організації комплексних механізованих і ав
томатизованих малих підприємств як конку- 
рентноспроможних виробництв.

Врахування та осмислення викладених положень 
дало змогу сформулювати конкретні пропозиції 
стосовно забезпечення ефективності функціонування 
деревообробних підприємств регіону, що знайшло 
своє відображення в розробленій за участю автора 
концепції реформування лісового комплексу. 
Запропоновані основні пріоритети розвитку його 
галузей, обґрунтовується необхідність зміни 
організаційно-виробничої структури підвідомчих 
підприємств ДЛГО “Волиньліс”. Йдеться також про 
чіткий розподіл лісогосподарської та лісопереробної 
функцій, що теж сприятиме закріпленню ринкових 
форм та методів господарювання.

Першим кроком в цих перетвореннях має стати 
формування нового організаційно-економічного 
механізму управління підприємствами галузі, який 
повинен базуватися на ринкових принципах. 
Розгляд окремих варіантів реформування лісопід- 
приємств та оцінка їх дієздатності на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин в галузі за 
критерієм максимізації інтегрального (синергіч
ного) ефекту від ефективного функціонування 
деревообробних виробництв дали змогу зробити 
вибір на користь створення на базі об’єднання 
“Волиньліс” Державної деревообробної холдин
гової компанії, попередньо здійснивши акціону- 
вання лісопереробних підрозділів держл ісгоспів. 
У перспективі передбачається поступове змен
шення частки державної власності, не виклю
чаючи повної приватизації компанії.

Чільне місце в структурі організаційно-еконо
мічного механізму належить стратегії ефектив
ного розвитку галузі та окремих лісопереробних 
підприємств. Саме розробка стратегії (а не цент
ралізованих планів) дозволить на засадах реальної
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і об’єктивної оцінки досягнутого рівня ефектив
ності, тенденцій розвитку галузі, зміни кон’юнк
тури ринку, обґрунтувати і вибрати найбільш 
раціональні напрямки забезпечення належної 
ефективності функціонування підприємств. Як 
показали економічні розрахунки, керівному органу 
управління об ’єднанням (холдингом) найдо
цільніше на перспективу взяти на озброєння базову 
стратегію стабілізації з метою створення надій
ного підгрунтя для подальшого прискореного 
зростання. Згідно з цим кожне підприємство 
конкретизуватиме власну стратегію розвитку. При 
цьому першочергового значення набуває реалі
зація заходів щодо поліпш ення становищ а 
підприємств, які перебувають у кризовому стані.

Отже, в нових умовах господарювання необ
хідно забезпечити взаємодію всіх елементів 
організаційно-економічйого механізму -  системи 
управління, економічних інтересів і важелів ринкової 
економіки. Реалізація запропонованих заходів дасть 
змогу закласти надійний фундамент ефективного 
функціонування лісопереробних підприємств 
регіону в період переходу до ринкових відносин.
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TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE WOOD PROCESSING COMPANIES OF THE REGION

The factors, approaches and reserves for increasing efficiency of the enterprises’activities in the w ood proo 
industry of Voliyn region are analyzed. The new organizational and econom ical m echanism  of the m anagem ent 
wood processing firms are determ ined. The author offers the sharp proposals concerning the provision of the 
efficient activity.
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( Л ь в ів )

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Техногенна безпека довкілля -  такий його стан, 
у рамках якого функціонування інфрастуктури не 
викликає негативного розвитку природних і техно- 
природних процесів з аварійними або катастрофіч- 
ними наслідками для здоров’я населення, про
мислових, цивільних або природних об’єктів.

Для України, а саме для території її західного 
регіону, на сучасному етапі еколого-економічні та 
еколого-правові аспекти техногенної безпеки 
надзвичайно актуальні. Актуальність обумовлена 
тим, що на кінець 80 років минулого століття Україну, 
яка в той час давала близько 25% усього державного 
доходу колишнього СРСР було перетворено на 
суцільний промисловий мегаполіс, який інтенсивно 
використовував надра, воду, повітря, земельні ресурси, 
тобто всі компоненти довкілля. Значна кількість 
виробництва в межах України була екологічно 
небезпечною (видобуток залізної руди, вугілля, 
виплавка сталі, виробництво добрив і сірчаної 
кислоти). Концентрація цих небезпечних для здоров’я 
населення галузей виробництва на теренах України 
була найвищою в світі. Особливо негативний вплив 
на її екологічний стан у 70-80-х рр. XX ст. створила 
інтенсивна розбудоватеплових електростанцій (ТЕС). 
Зтрьох найпотужніших ТЕС, побудованих в СРСРу 
70-ті роки, дві були в Україні: Криворізька і Запорізька. 
Викиди отруйних речовин ТЕС (пил, оксиди сірки та 
азоту) становили понад 500тис. тонн на рік.

Незважаючи на критичне екологічне становище 
в Україні, було заплановано будівництво кількох най
потужніших атомних електростанцій саме на їїтери- 
торії. Проектом передбачалося збудувати в 100 км 
від столиці найбільшу у світі (шість блоків) Чорно- 

; бильську АЕС. Катастрофа (1986 р.) на четвертому 
блоці ще більше погіршила екологічне становище 
України і створила небезпеку для здоров’я людей 
не тільки сьогоднішнього, а й майбутніх поколінь, 

„незважаючи на її закриття у кінці 2000 року.
Довкілля кожного мешканця України “збагати

лося” 450 видами радіонуклідів, серед яких най
більш небезпечні плутоній і америцій-штучні радіо
активні елементи, які не існували раніше в біосфері.

Не краща ситуація склалася в межах західного 
регіону України. Починаючи з кінця 50-х років на 
його території почалися роботи по освоєнню крупних 
родовищ корисних копалин, в результаті чого сфор
мувалися протяжні та надзвичайно небезпечні для 
довкілля гірничо-промислові провінції, які контро
люються відповідною організацією геологічного се
редовища: Львівсько-Волинська кам’яновугільна 
гірничо-промислова провінція, Передкарпатська 
сірконосна провінція, Передкарпатська соленосна

провінція, Передкарпатсько-Карпатська нафтогазо
носна провінція, Закарпатська буровугільна провінція, 
Закарпатська поліметал ічно- золоторудна провінція, 
Закарпатська соленосна провінція.

Перелік гірничо-промислових комплексів можна 
було би продовжити. Все це породжує комплекс 
еколого-економічних проблем, які виходять з того, 
що більшість з вищеперерахованих гірничо-про
мислових об’єктів знаходиться в стадії ліквідації, 
або характеризують післяліквідаційний період гірни- 
чо-промислового виробництва, який полягає в 
реабілітаційних заходах по відновленню екологічної 
рівноваги в межах техногенно змінених територій.

Основні еколого-економічні проблеми функціону
вання гірничо-промислових комплексів наступні:

-Львівсько-Волинський басейн-комплекс із 12 
шахт із проектним річним видобутком вугілля до 
25 млн. т. зараз знаходиться на стадії ліквідації;

- П ередкарпатський сірчаний басейн, з 
річним проектним видобутком сірчаної руди до 5 
млн.т. вже більше 8 років не працює, приносячи 
значні економічні збитки кожного року.

- Передкарпатський соляний басейн, з видобуг- 
ком калійних солей, в межах Калушського і Стеб- 
ницького рудників практично не функціонує через 
економічний стан держави, хоча є затверджена 
державна програма по калійних добривах;

- Миколаївський цементний завод з вироб
ництвом цементу до 6 млн. т. в рік є одним з най
більших забруднювачів довкілля;

- Значний об’єм кухонної солі, яка добува
ється як в Передкарпатті (Болехівський сільза- 
вод), так і Закарпатті (Солотвинський сільзавод) 
обумовлє проблему розвитку небезпечних проце
сів галоїдного касТоутворення.

Широкого розмаху набула промисловість по 
видобутку і виробництву будівельних матеріалів, 
що спричинило виникнення в кожній із західних 
облатей сотень різноманітних кар’єрів.

Із значною інтенсивністю в післявоєнні роки 
ведуться розробки родовищ нафти і газу.

Різко збільшилось освоєння ресурсів підземних вод 
для комунального і промислового водопостачання.

В останні роки почалася розробка золоторудних 
родовищ в Закарпатті з переробкою поліметалічних 
руд на місці. Широко відомо про усі вищеперелічені 
негативні фактори, проте роботи продовжуються, хоча 
у 1991 році було прийнято Закон України “Про охорону 
навколишнього природного середовища”, у 1995 році 
Закон України “Про екологічну експертизу”, які 
визнавали зовнішнє природне середовище не 
предметом споживання людиною, а життєво
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важливим фактором її існування, як виду. З’явився 
принцип захисту довкілля від агресивної господарської 
діяльності людини. У 1995 році Законом України “Про 
екологічну експертизу” було визначено, що будь-яка 
пов’язаназ використанням навколишнього природного 
середовища господарська діяльність, може бути 
піддана екологічній експертизі. Екологічна експертиза 
- це вид науково-практичної діяльності спеціально 
уповноважених державних органів, що грунтується 
на м іжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі 
та оцінці передпроектних, проектних та інших 
матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може 
негативно впливати або вже впливає на стан 
навколишнього природного середовища. Хочемо 
зауважити, що було проведено велику кількість 
експертиз, багато з них одержали негативну оцінку 
фахівців. Жодна з перерахованих вище проблем 
західного регіону на стадії розробки та на стадіях 
застосування не обминули процедуру екологічної 
експертизи, проте отримували (продовжували строки) 
дозволи на проведення тих чи інших видів робіт. 
Експерти, що надавали висновки, були достатньо 
кваліфіковані, та про можливі негативні наслідки було 
попереджено відповідні державні органи. Ліквідація 
наслідків “необачних” рішень державних органів, що 
відповідальні за надання висновків та дозволів на 
проведення вищеперелічених робіт коштує державі 
дорого: негативні, незворотні руйнівні екологічні 
процеси та фінансові витрати на те, що на даному 
етапі ще можна відновити.

Інтенсивний розвиток геологорозвідувальних і 
гірничодобувних робіт зумовив значне порушення 
навколишнього природного середовища, що обумов
лено наявністю в межах регіону десятків тисяч 
свердловин, кар’єрів та десятків шахт і рудників.

Таким чином в межах західного регіону Укра
їни значні економічні проблеми пов’язані з форму
ванням, розвитком та ліквідацією гірничодо
бувного комплексу з наступною реабілітацією 
порушених гірничою діяльністю територій.

Техногенні порушення земних надр в регіоні 
викликали цілу низку проблем, пов’язаних з 
погіршенням екологічного стану навколишнього 
природного середовища, багато з яких почали 
набувати незворотнього характеру:

1. Найбільш серйозною екологічною пробле
мою є порушення природних гідрогеологічних умов: 
десятки тисяч свердловин, кар’єри та шахти, 
рудники, зумовили перетоки і змішування підземних 
вод з різних водоносних горизонтів, що в багатьох 
випадках призвело до зменшення ресурсів питних 
підземних вод та погіршення їх якості, а нерідко і 
до суттєвого забруднення водоносних горизонтів.

2. Техногенне розвантаження горизонтів підзем
них вод чисельними гірничими виробками (кар’єра
ми, шахтами) зумовило значну гідродинамічну акти
візацію водоносних горизонтів і, як наслідок, активі
зацію соляного, гіпсового та вапнякового карсту.

3. Розробка надр підземним способом викл 
кала значні просадки земної поверхні (до 3,5 і\ 
що призвело до підтоплення п ідроблених територ 
і обумовила погіршення якості основних ресурс 
питних вод, заболочення земель, зміну геохімічн 
спеціалізації довкілля.

4. Значною екологічною проблемою в регіо 
є порушення гірничими виробками сотень тис: 
гектарів земної поверхні, в тому числі і орні 
земель, лісонасаджень, накопичення на поверх 
у відвалах, териконах мільярдів кубічних метр 
розкривних та рудовміщуючих порід, які, в сво 
чергу, зумовлюють забруднення повітря, грунті 
поверхневих та підземних вод.

5. В ідкрита розробка корисних копалг 
(кар’єрна) призвела до провокування техногенні 
зсувів, активізації ерозійних процесів, карсту, 
значні водовідливи з гірничих виробок -  і  
забруднених поверхневих вод.

6. Окремою проблемою для Карпатської ча 
тини регіону є інтенсивне використання (розробка, 
тому числі часто безсистемна) піщано-гравійних с; 
мішей в долинах передгірських рік, що призводи': 
до активізації повеней, посилення їх руйнівної сил 
для довкілля, зменшення ресурсів питних вод та п< 
силення ерозійних процесів. В середньому в рік ВІ 
добувається більше 9-10 млн.м.3 гравію при гіриро, 
ному самовідновленні видобутого матеріалу в об’єм 
який не перевищує 0,9 млн. м.3 гравійних відкладі

Вищеперераховані екологічні проблеми західног 
регіону України обумовлюють стратегію економік 
природокористування з метою зменшення ризик 
розвитку небезпечних природних та техногенни 
процесів. В 2000 році було прийнято Закон Україн 
“Про зону надзвичайної екологічної ситуації” . 2 
визначеннями даного закону зона надзвичайне 
екологічної ситуації - окрема місцевість України, н 
якій виникла надзвичайна екологічна ситуації 
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайн 
ситуація, при якій на окремій місцевості сталис 
негативні зміни в навколишньому природном 
середовищі, що потребують застосування на і 
звичайних заходів з боку держави. Негативні змін 
в навколишньому природному середовищі - ц 
втрата, виснаження чи знищення окремих природни 
комплексів та ресурсів внаслідок надмірног 
забруднення навколишнього природного сере 
довища, руйнівного впливу стихійних сил природи т 
інших факторів, що обмежують або виключают 
можливість життєдіяльності людини та провадженн 
господарської діяльності в цих умовах. Екологічн 
безпека довкілля визначає параметри як екологічни? 
так і економічних чинників, з точки зору науково 
методичної основи проблеми.

На сучасному етапі розвитку України, я 
самостійної, незалежної держави однією із позачер 
гових стала проблема вкладення коштів з метоь 
вирішення чисто екологічних проблем, особливо
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межах гірничо-промислових комплексів. Так, 
наприклад, в кожній із перерахованих вище 
гірничодобувних провінцій нагромаджуються 
екологічні проблеми, які потребують відповідних 
економічних чинників з метою їх вирішення. Кошти 
залучаються, дотримуючись певного законодавчого 
механізму, який є тривалим. Для цього необхідно, 
щоб певну проблемну територію оголосили зоною 
надзвичайної екологічної ситуації. Запровадження 
правового режиму зони надзвичайної екологічної 
ситуації передбачає обов’язкове виділення коштів з 
державного та місцевого бюджетів, резервного 
фонду Кабінету Міністрів України чи інших джерел, 
не заборонених законодавством. Для оголошення 
певної території країни, зоною надзвичайної 
екологічної ситуації необхідно пройти довготривалу 
складну процедуру, яка за соціальним змістом при 
порівнянні, наприклад з питанням виплати заробітної 
плати чи пенсій не виглядає надто терміновою. Це 
хибна думка: в першому випадку усувається 
глобальна проблема, яка може вплинути на умови 
життя сучасного та майбутніх поколінь, в другому 
випадку усувається короткостроковий дискомфорт 
певної соціальної групи. В результаті на рішення 
державних органів, які відповідають за фінансування 
даної галузі, в основному впливають політичні 
фактори, які не завжди є раціональними. Щоб оцінити 
масштаб проблем та необхідні затрати на її 
вирішення - розглянемо конкретні приклади.

Так Львівсько-Волинська кам’яновугільна про
вінція -  це природно-техноген на система, яка сьогодн і 
знаходиться на стадії ліквідації. Із десяти шахт дві 
вже ліквідовані, інші знаходяться на етапі ліквідації. 
При цьому необхідно відмітити, що дотеперішнього 
часу, в межах гірничо-промислового району не 
вирішені екологічні питання із заболоченням орних 
земель, в результаті просідання територій під шахта
ми, забрудненням фунтів, води, повної зміни ланд
шафту. Із основних проблем слід відмітити також різке 
погіршення стану здоровая населення, яке проживає 
в межах вугільно-гірничо-промислового району.

Розроблена схема реабілітації території гірни
чодобувного комплексу потребує затрат в суммі 
більше 40 млн. дол. США тільки на першочер
говий комплекс реабілітаційних робіт.

Аналогічний комплекс проблем відмічений в 
межах Передкарпатської сірконосної провінції. 
Чисто економічний фактор -  світове падіння цін 
на сірку з 100-120 дол. США за тонну' до 30-35 
дол. США зробили вкрай нерентабельним процес 
її видобування кар’єрним способом і на грані 
рентабельності сірку методом підземної виплавки.

В той же час, тільки на суху консервацію 
Язівського кар’єру самородної сірки, експлуатація 
якого призвела до формування більше ніж 900 
карстових л і йок та обумовила утворення депресійної 
лійки площею 200 кв. кілометрів. Щороку витрача
ється більше 2,5 млн. дол. США, що за 8 років скла

дає сумму в 20 млн. дол. США. При цьому для лікві
дації Язівського кар’єру із спорудженням захисного 
глинистого екрану на дні кар’єру потрібно коштів 
більше 130 млн. дол. США. Для аналогічної техно
логічної операції по ліквідації кар’ф у  без спорудження 
глинистого екрану вартість проекту складає 
приблизно 15-17 млн. дол.США.

Аналогічно стоять проблеми з ліквідацією та 
консервацією соляних родовищ.

На Стебницькому родовищі розсоли з поповню
ючими запасами є агресивними. Вони небезпечні 
для гірничих виробок. їх рух призводить до активі
зації карстоутворення.

Найбільш афесивними є розсоли вилуговування, 
білясольові, надсольові, внутрішньосольові. Внаслі
док прориву надсолевих вод, агресивних до соле
носних відкладів, відбулися значні зміни геомор- 
фосфери. Ці зміни пов’язані насамперед зі зміною 
режиму надсолевих вод. Так, в районі переливання 
цих вод утворилася обширна депресійна лійка. В ме
жах лійки води (розсоли) почали поступати із всієї 
товщі порід гіпсово-глинистої шапки (вертикальна 
фільтрація), атакож із периферійних дільниць соля
ного дзеркала (горизонтальна фільтрація) при своєму 
русі надсолеві води вилуговують соляні і соленосні 
породи, утворюючи карстові порожнини, що призво
дять до просідання земної поверхні і появи проваль
них лійок: протягом семи років (1986-1993 рр.) 
існування припливу вод у шахту на земній поверхні 
утворилося 4 провальні лійки діамефом 10-15 м.

Для Калуш-Голинського родовища, як і для інших 
соляних родовищ, характерні складні гідрогеологічні 
умови. У зв’язкуз вичерпанням промислових запасів 
калійних покладів в межах гірничого відводу рудника 
“Калуш” виникла проблема ліквідації понад 3 млн. 
м3 відпрацьованих пустот. З 1978 р. приплив прісних 
вод у відпрацьовані виробки збільшились у 4 рази. 
Відбувається природне заповнення рудника водою. 
При цьому утворюються непрогнозовані за формами 
і розмірами пустрти, небезпечні для об’єктів, 
розташованих на земній поверхні.

Крім змін рельєфу внаслідок просідання поверхні 
над підземними виробками тут інтенсивно формуєть
ся техногенний рельєф у зв’язку з роботою Домбров- 
ського кар’єру. Дослідження показали, що розробка 
калійних солей Домбровської ділянки відкритим 
способом можлива лише після попереднього її осу
шення. Загальний приплив підземних вод в дослідний 
кар’єр складав майже 500 м3 на рік.

При цьому вартість затрат на першочергові заходи 
з реабілітації техногенно порушених територій скла
дають біля 30-40 млн. дол. США. Необхідно також 
відмітити той факт, що навіть наявність розробленої 
та затвердженої екологічно безпечної схеми 
реабілітації територій соляних родовищ ще не є 
гарантом її тенологічної та технічної реал ізаціі.

Наприклад для Стебникого родовища калійних 
солей була розроблена оригінальна схема ліквідації
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відходів виробництва шляхом ії закачки в глибокі 
горизонти відпрацьованих газових родовищ. Це б 
дозволило значно знизити ризик прориву дамби 
Стебникського хвостосховища, не скидати в басейн 
Дністра відпрацьованих високомінералізованих 
соляних розсолів, щоб назавжди виключило 
повторення трагедії забруднення р.Дністер в 1983 
році. Але на основі діючого чинного законодавства 
України селищна рада є фактичним власником 
території, в межах якої розташовані свердловини 
відпрацьованого газового родовища. Саме вона і 
заборонила виконати прийняту схему ліквідації 
Стебникського хвостосховища.

В межах Солотвинського родовища з давніх 
часів ведеться розробка та добування кухонної 
солі, представленої переважно галітом.

Експлуатація родовища здійснювалася відкри
тим способом, вилуговуванням,шахтним способом. 
Все це викликалотехногенні процеси, що виражалися 
в утворення карсту, просіданні поверхні та прова- 
лоутворенні. За час експлуатації родовища в його 
межах сформувався типовий техногенний рельєф, 
який є результатом катастрофічно зростаючої 
активізації карсту, крім того, експлуатація родовища 
призводить до забруднення водного середовища 
р.Тиса внаслідок попадання в неї солоних вод.

В межах родовищ а організовано систему 
спостереж ень, яка дозволяє контролю вати 
швидкість розвитку карстового процесу. За 
результатами спостережень розроблено систему 
першочергових карсторегулюючих заходів та 
методику організації спеціального моніторингу 
геоморфосфери Солотвинського родовища.

Таким чином в межах території, яка охоплює 
Передкарпатську та Закарпатську соленосні провінції, 
техногенез представлений розвитком соляного карсту 
та формуванням відвалів виробництва при експлу- 
атації-родовищ солей. На основі виявлених законо
мірностей розроблені алгоритми оцінки екологічного 
ризику території при розвитку техногенно обумов
лених природних та техноприродних процесів.

Аналогічні проблеми пов’язані з іншими 
гірничо-промисловими комплексами.

Необхідно також відмітити суттєво негативний 
вплив на довкілля роботи теплових станцій в межах 
західного регіону України. Так, наприклад, забруд
нення довкілля в межах зони впливу Бурштинської 
ТСС, побудованої в 1965 році як базовоїенергосистеми 
“Мир” у прикордонному західному регіоні (Івано- 
Франківська область). її потужність складає 2,4 млн. 
кВт. Моральне і фізичне зношення більшості облад
нання, погана якість палива призвели до значного 
зниження коефіцієнта корисноїдії(ККД) та надійності 
роботи станції, спричинили загострення екологічної 
обстановки. За час роботи станції в атмосферу було 
викинуто понад 12 млн.т. шкідливих речовин.

Еколого-економічні проблеми пов’язані також із 
результатом впливу чисто природних чинників на

розвиток небезпечних природних і техноприродних 
процесів. До таких процесів можуть бути віднесені 
масові прояви зсувів, селів та інших стихійних явищ. 
Вони є джерелом матеріальних збитків, створення 
загрози для життя і здоров’я населення.

Однією із важливих причин розвитку небезпечних 
природних та техноприродних процесів є відповідні 
типи техногенної діяльності на фоні сприятливих для 
їх розвитку природних умов і факторів. При цьому 
суттєвим фактором катастрофічно і активізації 
небезпечних природних і техноприродних процесів 
є лісогосподарський тип техногенної’ діяльності. 
Перед цим доцільно згадати про ряд періодів 
катастрофічноїактивізації небезпечних природних 
процесів. За історичними даними відомі широко
масштабні трагічні прояви природних процесів в 
1912-1914рр.,атакожв 1953-1955рр., 1962-1963рр., 
1969-1970рр., 1979-1980рр., 1998- 1999рр., в результаті 
чого одночасно катастрофічно проявлялися до 
декількох сотень зсувів, селів та інших гравітаційних 
процесів. Наприклад в результаті масової катастро
фічної активізації зсувів в Закарпатті в 1998-1999рр. 
активізувалося до тисячі зсувів та біля сотні селевих 
потоків. На природні фактори тут безсумнівно 
наклалися техногенні. Суттєвим фактором активі
зації вищезгаданих катастрофічних процесів є 
лісогосподарський тип техногенної діяльності. Т ак, 
в період з 1947 р. по теперішній час в Карпатах виру
бано більше 190млн.м.3 деревини на площі більше 
6900 км2. Особливо інтенсивно практично без 
відновлення проводилися вирубки в період з 1947 по 
1957 рр., коли було вирубано більше 80млн.м3 
деревини на площі 2680 км2. Це і обумовило майже 
20 кратне збільшення поверхневого стоку, що і 
визначило значну активізацію зсувів та селів.

Всі вище перераховані проблеми є в основному 
контрольованими та можуть бути технічно вирішені 
на сучасному етапі наукового та технічного 
забезпечення. Надзвичайно важливим питанням в 
контексті розглянутої проблеми є здоров’я населення 
в результаті техногенноїтрансформації довкілля.

За результатами комплексних досліджень спіль
но з медиками вдалося визначити основні чинники 
впливу природних факторів на здоров’я населення 
через створення прогностично-фактографічних 
детермінованих регіональних моделей “людина-гео- 
сферний простір” в контексті природних та техноген
но змінених умов в системі “людина-довкілля”.

Таким чином залишається відкритим питання про 
шляхи отримання коштів, з метою виконання хоча б 
першочергових природоохоронних заходів. Основне 
протиріччя тут полягає в тому, що збитки від 
сучасного стану довкілля в плані його впливу на 
умови використання природних ресурсів та здоров’я 
населення вже давно суттєво переважають затрати, 
що потрібні для екологічної реабілітації екологічно 
напруженнях територій. З іншого боку у зв’язку з 
відсутністю екологічного моніторингу в межах цих
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природно-техногенних систем на поточному етапі 
важко об’єктивно оцінити їх сучасний екологічний 
стан. Тому на першому етапі пропонується вико
нання екологічного аудиту. Це дозволить отримати 
вихідну інформацію для прийняття керуючих рішень. 
Після виконання екологічного аудиту наступною 
процедурою має стати розробка техніко-економіч- 
ного обгрунтування та робочих креслень по системі 
заходів щодо реабілітації техногенно порушених 
територій. В рамках цих заходів, які виконуються 
на рівнях адміністративної області, адміністра
тивного району, міст, промислово-міських агломе
рацій та відповідних галузевих комплексів, які харак
теризують умови покращення екологічної ситуації 
одночасно виконується комплексний екологічний 
моніторинг, який дозволить забезпечити оцінку 
динаміки екологічного стану територій з високою 
ступінню екологічного ризику. З точки зору механіз
му фінансування цих досліджень доцільно розділити 
фінансування на регіональні роботи з бюджету 
області (проблеми паводків, зсувів, карсту, ерозії 
тощо), на роботи, які є специфічними для адміністра
тивних районів і міст, а також на роботи, які в межах 
критичних екологічних обстановок повинні викону
ватись за рахунок централізованого фінансування.

Слід також звернути увагу на деякі правові аспек
ти розглянутої проблеми. Правова база недостатньо 
розвинена, а механізм фінансування екологічних проб
лем недієвий. Основоположні закони в галузі екологіч
ного права прийняті, хоча вони надто далекі від реаль
ного стану екології на сьогодні. Необхідні інструкції 
та роз’яснення, що деталізують такі поняття, як 
“значне перевищення гранично допустимих норм 
показників якості навколишнього природного середо- 
вища”(яка межа гранично допустима при разовому 
впливі та при мінімальному впливі тривалий час), 
“негативні зміни, що сталися в навколишньому 
природному середовищі на значній території і які 
неможливо усунути без застосування надзвичайних 
заходів з боку держави” (за яких умов людина чи 
громада повинні розраховувати лише на себе, а коли 
вимагати допомоги держави), “значне збільшення 
рівня захворюваності населення внаслідок негативних 
змін у навколишньому природному середовищі” 
(необхідно визначити перелікзахворюваньта критерії

за якими при виникненні певного виду захворювання 
буде застосовуватись норма Закону України “про зону 
надзвичайної екологічної ситуації"” (13.07.2000)'. 
Наприклад, після масового захворювання дітей в 
межах Червоноградського гірничо-промислового 
району на гіпоплазію та флюороз, багато громадських 
організацій (напр. Львів-екоправо) звинувачували 
гірничо-промисловий комплекс як основний чинник 
цих захворювань. При цьому було здійснено 
екологічну експертизу з метою підтвердження звину
вачень. Спірність результатів дослідження обгово
рюється вченими медиками та екологами, так як 
негативний еко-вплив гірничо-промислового ком
плексу дійсно спостерігається, проте аналогічне за
хворювання, яке носило масовий характер і по клініці 
і за масштабами проявилося в екологічно чистому 
Буському районі Львівської області. Не можна 
звинувачувати Львів-екоправо в упередженому 
ставленні, так як наявний негативний вплив на 
здоров’я населення вищезазначеного регіону, проте і 
у гірничо-промислового комплексу є аргументи для 
захисту. З точки зору права, дану проблему можна 
буде вирішити тільки після встановлення розширених 
номативів, граничнодопустимих норм впливу різних 
негативних факторів господарської діяльності підпри
ємств на людину та оточуюче її середовище, від якого 
залежить наше життя, його якість та триватість.

Виходячи із вищевикладеного пропонується роз
робка еколого-економічноїта еколого-правової моде
лей, які б спиралися на результати екологічного моніто
рингу, та дозволяли б реалізацію заходів, спрямованих 
в першу чергу на ліквідацію невідкладних екологічних 
проблем регіону. Як частина цієї програми проф. 
Рудько.Г.І. розроблені наукові та методичні основи 
техногенно-екологічної безпеки ресурсного потенці
алу геологічного та суміжних середовищ.
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SUMMARY
Georgy Rudko, Evgeniya Rudko

ENVIROUMENTL ASPEKT OF TECHNOGIZING SURROUNDING SAFETY OF WESTERU REGION
This article an a lyses the environmental problems, paying a special attention to the w estern region of Ukraine, 

concerning technogizing surrounding safety. The main dangerous ecological problem s of the w estern region are being 
analysed, and the laws regulating the safety of environment are under study. The Ukraine's western region environmental 
problems are studied, b eca u se  they stipulate the stragedy of econom y of u sa g e  sou rces aim ed at decreasing of 
negative environmental con seq u en ces. The procedure of marking and financing of the territories, which are considered  
to be ecologically dangerous, are com m ented on the basis of the drawbacks of the present legislation.
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М и х а й л о  Б а у ер  
( Ч е р н ів ц і)

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ 
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

У сучасній науковій літературі екологія і 
економіка нерідко трактуються як антиподальні 
поняття (еколого-економічна криза, еколого- 
економічні колізії, екологічні обмеження економіки 
тощо). Але тепер справа зводиться до того, щоб 
визначити теоретичні і практичні основи сінер- 
гізму цих понять.

Ефективність природо-охоронної діяльності 
регіону, держави в цілому зумовлена розвитком 
екологічної економіки, основою якої є відтворення 
функціональних і організаційних принципів 
природних екосистем, де раціональним систе
моутворюючим чинником та рушієм розвитку 
виступає екологічна свідомість суспільства, 
діяльність якого спрямована на отримання 
еколого-економічного ефекту [1].

Наша країна вступила в перехідний період 
економіки в стані, який за загальновизнаним 
м іж народним статусом  визначає її  зоною  
екологічного лиха. Серед європейських країн 
Україна має найвищий інтегральний рівень 
антропогенних і техногенних навантажень на 
природне середовище. Справа ускладнюється 
тим, що екологічна і соціальна кризи, відбу
ваючись одночасно, потенціюють одна одну [2].

Серед переліку соціально-політичних проблем 
зупинки кардинальних руйнівних процесів, 
зокрема вимирання нашої нації, першочерговим 
є включення раціональних механізмів виживання 
соціуму, серед яких щонайважливішим є реалі
зація д ії інноваційних факторів ресурсно- 
екологічної безпеки. У свою чергу така дія без 
екологічної економіки у вищ езазначеном у 
контексті не існує.

Те, що саме з регіонів має початися процес 
еколого-економічної реорганізації інфраструктури 
господарства України, цілком очевидно. Адже 
тут, на місцях, найбільш  ясно постаю ть ці 
проблеми. Власне, питання охорони природи і 
раціонального використання природних ресурсів 
є насамперед прирогативою територіальних 
органів влади [3].

Нині актуальною складовою еколого-еконо
мічної моделі ринкових реформ є ресурсозбері
гаюча реструктуризація і екологічна модернізація 
матеріально-технічної бази на основі нових техно- 
логій [2]. Що ж до регіоналізації природоко
ристування, то вона полягає в тому, щоб на основі 
територіальних особливостей і гостроти еколо
гічних проблем , їх  взаєм озв’язку виявити 
найбільш суттєві, вузлові і розробити варіанти 
реконструкції регіональних структур приро

докористування [4], що втрачає сенс без ресурсо- 
екологічної безпеки. Тепер вже достатньо 
зрозуміло і те, що без жорсткого дотримання такої 
вимоги суміжними територіями адміністративного 
чи міждержавного поділу, що входять в регіон, 
який складає елементи єдиної екосистеми, 
прогнозування і планування еколого-економічного 
ґатунку стає вкрай проблематичним.

Основним завданням прогнозування і плану
вання економічного розвитку регіону є форму
вання системи стратегій  кожного суб ’єкта 
управління з їх наступним об’єднанням на основі 
досягнення компромісу у формуванні спільної 
економічної політики. Її розробка має бути 
зумовлена взаємоприйнятними критеріями, що 
прямо чи безпосередньо виходять із еколого- 
економічного зм істу в плані відповідності 
економічної стратегії екологічним вимогам. 
Конкретно ця група критеріїв складається: з 
екологічних (зниження рівня техногенного 
навантаження в регіоні); технологічних (забезпе
чення пріоритету сучасних технологій в галузі 
природокористування і охорони середовища); 
ресурсозберігаючих (задоволення потреб матері
ального виробництва регіону на основі макси
мально можливих технологій рециклічного 
характеру як з метою ресурсозбереження, так і з 
метою підтримки регіональної екосистеми); 
економічних (підтримка максимальної еколого- 
економічної ефективності функціонування під
приємств регіону за умов виконання екологічних 
вимог); соціально-політичних (забезпечення 
пріоритетів розвитку регіону, що спрямовані на 
його соціально-політичну стабільність).

Слід зауважити, що подібна система еколого- 
економічних критеріїв має принципово розроб
лений математичний апарат, що дає змогу 
здійснити економічні розрахунки прогнозування і 
планування розвитку регіону з урахуванням 
структури управління, обігу фінансів [5], інвести
ційної привабливості регіону [6].

Необхідно зазначити, що еколого-економічні 
критерії прогнозування ресурсозберігаю чої 
економіки регіону є обов’язковою складовою 
політики державотворення, а отже, діяльності 
управлінських структур і механізмів реалізації 
управлінських рішень, системи оперативного обігу 
об’єктивної інформації та дії правового поля 
держави чи регіону, що теж чекають суттєвого 
удосконалення.

У цьому аспекті останніми роками відбулися 
істотні зміни в системі: держава - економіка -
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бізнес - навколишнє середовище. Радикально 
посилилась роль іноземної державної фінансово- 
економічної політики стимулювання природоохо
ронної діяльності товаровиробників за допомогою 
ефективної системи екологічного регулювання, що 
поєднує адміністративно-законодавчі засоби з 
економічними і нормативно-ринковими.

В основі здійснення еколого-економічного 
прогнозування розвитку, зокрема нашої області, 
лежить наукове обґрунтування методологічних 
принципів екологізації землеробства, легкої і 
переробної промисловості, машинобудування, 
будівельної індустрії і, головне, використання 
рекреаційно-ресурсного потенціалу. Вихідними 
критеріями при цьому є екологічні блага, як не
від’ємні показники якості жиутя. Найбільш розпо
всюдженим підходом до оцінки пріоритетних 
напрямів розвитку ресурсозберігаючої економіки 
є однокритеріальний. Прикладом може служити 
глобальний критерій підвищення добробуту людей 
з урахуванням екологічних благ.

З іншого боку - існує аналіз позитивної динаміки 
системи макроекономічних показників, які містять 
соціальні та економічні фактори, що є наслідком 
дії тих чи інших інновацій.

В цілому ж питання економічного обгрун
тування стратегії інноваційного розвитку з 
урахуванням екологічних потреб соціуму в 
методологічному плані залишається недостатньо 
вивченим, а досягнуті результати не можуть 
розглядатись як універсальні [5].

Формуючи науково-практичну концепцію 
екологічної безпеки регіону насамперед слід 
визначитися із основними методологічними 
засадами, на яких вона будуватиметься. Звідси 
дуже важливо, знаючи екологічну ситуацію, 
володіючи даними про основні екологічні “больові” 
точки, які вже функціонують, створити реальну 
стратегію і тактику, яка б дала можливість 
поетапно, з урахуванням спроможності самих 
об’єктів створити систему технологічних перебу
дов з тенденцією їх екологізації. Схематично модель 
такої екологічної програми для підприємств, що 
забруднюють середовище, може виглядати так:

I етап. Наведення суворого порядку зберігання 
сировини та матеріалів, що можуть бути джерелом 
забруднення. Чітке виконання технологічних 
процесів і визначення об’єктивних параметрів рівня 
екологічного тиску на середовище при даному 
технологічному режимі.

II етап. Удосконалення технологічних процесів 
на базі реальних технічних і технологічних мож
ливостей, що ведуть до покращання екологічної 
ситуації без істотних економічних витрат. Заходи 
такого ґатунку повинні бути добре продумані, 
науково, технічно і економічно обґрунтованими.

III етап. Розробка перспективних планів на 
заміни (при потребі) старих, екологічно невигідних

технологій з великою енергоємністю на сучасні 
та перспективні технологічні системи з високою 
економічною ефективністю і екологічно опти
мальними параметрами. Дуже істотним момен
том при формуванні заходів і програм екологізації 
підприємств повинна бути логічна схема ре- 
циклічного характеру, побудована на основі 
відходів, про що йшлося вище. Плануючи запро
вадження новітніх технологій, потрібно відкинути 
ілюзорні уявлення про так звані “чисті” чи “без
відходні” технолоігчні процеси, а пам’ятати про 
реальну можливість про нові види забруднення.

Винятково важливим в аспекті сучасного трак
тування еколого-економічних критеріїв прогнозу
вання ресурсозберігаючої економіки є Карпат
ський регіон, який називають “легенями” Європи. 
Тут зосереджено третину лісів України. Отже, цей 
регіон в плані ресурсо-екологічної безпеки є 
взаємозалежним у міжнародному аспекті і, разом 
з тим, має винятково важливе значення для 
України як компонент її б іосистем и і зони 
сприятливих природних умов розбудови еколого- 
економічноїрегіональної системи.'

Області Карпатського регіону за рівнем за
бруднення території (за кратністю сумарних до
пустимих величин) належать до регіонів України 
з середнім ступенем забруднення, за винятком 
центральної частини Чернівецької області й 
крайнього сходу Івано-Франківської області. Тут 
території дуже забруднені та надзвичайно забруд
нені. Підвищена забрудненість поширена навколо 
Івано-Франківська, Львова і на півночі Львівської 
області (Львівсько-Волинський вугільний басейн). 
Гірські території є умовно чистими.

Справжнє національне лихо України -  еколо
гічна неосвічен ість населення, відсутність 
достовірної інформації про якість продуктів 
харчування, питної води, повітря, про рівень 
забруднення навколиш нього середовищ а та 
своєчасне виявлення об’єктів -  забруднювачів і 
розв’язання питання про відшкодування завданих 
ними збитків.

Проблему можна вирішувати або за рахунок 
зовнішніх інвестицій, або за рахунок внутрішніх 
резервів. Зовнішні інвестиції означають закаба- 
лення населення і наших нащадків. Внутрішні 
резерви можуть бути різними -  або використання 
“ходових” ресурсів (нафта, газ, вугілля, руди тощо), 
або використання “нетрадиційних” ресурсів.

До нетрадиційних ресурсів Карпатського 
регіону віднесено передусім рекреаційні. Всі інші 
(вугілля, нафта, сланці, газ, продукція видобувної 
й обробної пром исловості тощ о) за своєю 
ефективністю є набагато нижчими.

Суть рекреації полягає в задоволенні різнома
нітних потреб людини, пов’язаних з оздоровлен
ням, відпочинком і змістовним проведенням часу 
в період відпочинку тощо.
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Саме використання рекреаційно-ресурсного 
потенціалу Карпатського регіону прогнозується за 
еколого-економічними критеріями як найбільш 
перспективний напрям в розвитку його економіки. 
При цьому слід застосовувати сучасний підхід до 
аналізу факторів ефективного використання 
рекреаційно-ресурсного потенціалу. Якщо вихо
дити з визначення останнього  як сукупної 
продуктивноїспроможності рекреаційних ресурсів, 
або системи природних і суспільних об’єктів [7], 
сучасних схем розрахунку рекреаційно-ресурсного 
потенціалу, то антропогенні рекреаційні ресурси 
більш стійкі до рекреаційних навантажень і 
спроможні сприймати порівняно більший, ніж 
природні, потік рекреантів [8], тобто мають 
високий економічний ефект при екологічному 
ефекті, що досягається конструктивною організа
ційно-технологічною діяльністю, іншими словами, 
тут досягається синергізм екології і економіки, 
прогнозується реалізація еколого-економічної 
системи. До речі, екологічний її ефект допов
нюється позитивами біологічного і соціального 
характеру, що є вагомим внеском в екологізацію 
названих сфер. Крім того, вищезазначені галузі 
матеріального виробництва прямо чи опосеред
ковано матимуть споживача, тобто ринковий 
простір, що зростатиме разом з використанням 
рекреаційно-ресурсного потенціалу в еколого- 
економічній системі.

Серед регіонів України, що мають найвищу 
територіальну концентрацію рекреаційного компо
нента, зазначимо і Карпатський регіон. Зокрема 
в Закарпатській області є найбільше з відомих 
джерел вуглекислих мінеральних вод. У Прикар
патті є родовища сірководневих вод, пов’язаних з 
родовищами нафти. Найбільше курортне значення 
мають хлоридно-натрієві води, на базі яких 
працює Шаянський санаторний комплекс (Закар
патська область). В Україні є залягання рідкісних 
миш’яковмісних підземних вод (Закарпатська 
область). Бромовмісні підземні води теж виявлені 
в Карпатах. Води з високим вмістом органічних 
речовин виявлені і використовуються в Прикар
патті (родовища типу “Нафтуся” -  Трускавець, 
Східниця, Синевірське Львівської області та ін). 
Серед лікувальних грязей унікальними є ресурси 
озокириту Бориславського родовища у Львівській 
області. Родовища лікувальних торфових грязей 
є у Львівській (Великий Любень), Івано-Франків
ській (Оболонь) та ін. областях.

Фітолікувальні ресурси визначаються парамет
рами рекреаційного використання лісів, їх водоохо
ронно-захисними властивостями, лікувальною 
дією на організм людини та сприятливим санітар
но-гігієнічним фоном для лікування, відпочинку, 
туризму. На Карпатський регіон припадає майже 
30% площі лісів, що мають близько 15% офіційно 
зареєстрованих місць відпочинку.

Серед ландшафтних рекреаційних ресу 
особливе місце займають гори. Різноманіть 
природних ландшафтів, екстремальні, сприят 
та комфортні умови створюють передумови 
розвитку різних видів рекреаційної діяльності - 
спортивних та оздоровчих до санаторно-лікув 
них. Гірсько-рекреаційні ресурси України зос 
джені в Карпатських горах.

Карпати -  це середньо-висотні гори з воле 
теплим кліматом, вертикальною зональнії 
значною лісистістю (40%), наявністю сприятлг 
перепадів висот для гірсько-лижних спус 
лижних полів. Гірські долини, захищені Ве| 
винськими хребтами, часто характеризует 
сприятливим мікрокліматом для розвитку кл 
тичних курортів (Яремче, Ворохта, Космач та 
Рекреаційні ресурси Карпат оцінюються як і 
перспективніший регіон для відпочинку і лікувг 
впродовж усього року. Для зимових видів ВЦ 

чинку найсприятливіші умови є на гірських м; 
вах Полонинського, Верховинського і Чорне 
ського хребтів Українських Карпат, де пе] 
гірсько-лижного відпочинку триває 90-100 дн

Карпатський рекреаційний регіон (Закар 
ська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львів« 
області). Тут зосереджене третину рекреаціш 
потенціалу України. В Українських Карпатах н 
ховується близько 800 джерел і пунктів мінерал 
води практично всіх бальнеологічних запг 
Лікувальні грязі, торфогрязі, прикарпатський 
керит та сприятливі умови для кліматол ікува 
дають перспективу розвитку переважно балы 
логічних і кліматичних курортів, пансіона 
будинків і баз відпочинку, туристських заклад

Природно-ресурсна база санаторно-кур< 
ного господарства Карпатського регіону 
можливість щорічно оздоровлювати практи 
всіх бажаю чих. Тут великі можливості 
організації зимових видів відпочинку, зокр 
гірсько-лижного. Вже тепер освоєно близью 
гірсько-лижних полів, отже, їх число мо: 
подвоїти, щоб обслуговувати за сезон понад 
тисяч аматорів зимового відпочинку за умов 
тижневої тривалості відпочинку.

Карпатський регіон має значні пізнаваі 
рекреаційні ресурси (Ужгород, Львів, Чернівці, М 
чево, Самбір, Дрогобич, Коломия). Серед сільсі 
адміністративних районів високою пізнаваль 
цінністю рекреаційних ресурсів виділяються М 
чівський (Закарпатська обл.), Косівський (їв; 
Франківськаобл), Дрогобицький, Старосамбірсі 
і Сколівський (Львівська обл.), Путильсь 
(Чернівецька обл.). Найпопулярніші курорч 
Трускавець, Моршин, Яремче, Ворохта, Косів.

Потужність туристичних закладів на і  
максимального розгортання становить пона, 
тисяч місць. 2/3 туристських об’єктів і 45% 
ристських місць припадає на Закарпаття.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ 
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ЕКОНОМНІЙ РЕГІОНУ

Спеціалізація території в рекреаційному обслу
говуванні потребує особливого ставлення до розмі
щення об’єктів господарства, що безпосередньо 
не пов’язані з рекреаційним господарством, а час
то і несумісними з ним. Це передусім промислові 
об’єкти в курортних центрах (Трускавець), в 
курортних зонах (Дрогобич, Борислав, Стрий, 
Долина, Калуш, Коломия, Вижницята ін.).

Рекреаційний комплекс Карпатського регіону 
ще слабо використовує свої ресурсні можливості. 
Майстерно розвинуто так званий “зелений 
туризм” -  проживання та обслуговування туристів 
(особливо іноземців) в сім’ях сільських менканців. 
Це б у значній мірі розв’язувало проблему 
зайнятості гірських мешканців. Необхідно різко 
покращити стан шляхів сполучення, придорожного 
сервісу, санітарно-побутових умов, рекламної 
справи - все, що складає з природним середови
щем стабільний антропогенний рекреаційний 
ресурс - основу сінергізму екології і економіки.

Карпатський регіон, на думку професора 
Ярослава Жупанського, має всі підстави стати 
валютним цехом України.
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ECO-ECONOMICAL CRITERIA OF RESOURCE-PRESERVING PROGNOSIS FOR REGIONAL ECONOMICS

The report deals with the social-economical analysis of ecology and economy notional correlation within the 
context of regional economical development prognosis. It is developing the principal substantiation of using the 
resource-recreational potential of Carpathian Region as the basis for eco-economical system.
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В о л о д и м и р  С ів а к  
( Ч е р н ів ц і)

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ОСНОВНІ 
ПРІОРИТЕТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ї ї  СТАБІЛІЗАЦІЇ

Чернівецька область - один з небагатьох в 
Україні регіонів, де по-справжньому благодатні 
природні умови, регіон, який поки що порівняно 
не забруднено. Розмаїття ландшафтів, значні 
масиви хвойних лісів, помірний клімат, багатий 
рослинний і тваринний світ, чисельні водопади, 
джерела мінеральних вод, цінні заповідні об’єкти, 
історико-архітекгурні пам’ятки - все це харак
терно для Буковини, особливо Карпатського 
регіону: Путильського, Вижницького та Сторо- 
жинецького районів.

Територія цих трьох районів більше як на 50% 
вкрита лісами, тоді як лісистість Кельменецького 
становить 7,8%, а Новоселицького тільки - 3,6%. 
Карпатські ліси характерні високою продуктив
ністю. Середній запас, на 1 га стиглих та пере
стиглих деревостанів цього регіону становить 450 
і більше м3, проти середнього показника в Україні 
237 м3. У зв’язку з цим тут проводяться найбільш 
інтенсивні рубки. За минулий рік у лісах Путильсь
кого, Берегометського та  Сторожинецького 
лісогосподарських підприємств заготовлено 276,9 
тис. м3 деревини, що становить 79.3% деревини, 
заготовленої в усіх держлісгоспах області.

При цьому слід наголосити, що в сучасних 
умовах основна вимога до лісокористування 
полягає не ст іл ьки  в забезп ечен н і потреб 
народного господарства в сировинних ресурсах, 
як збереження лісів і розширення використання їх 
в напрямі охорони навколишнього природного 
середовища і формування більш сприятливих 
умов життя людей.

З одного боку тенденція, що намітилась у цій 
сфері, не дає підстав для тривоги. Адже лісо
експлуатація проводиться на науковій основі згідно 
рекомендацій лісовпорядкування. З року в рік 
розрахункова лісосіка недовикористовується, 
оскільки, як відомо, в лісах II групи обчислюється 
в межах середнього приросту. Враховується також 
кількість стиглих лісів в їх стуктурі, яка в області є 
оптимальною для дотримання принципу безпе
рервного лісокористування. В загальній кубомасі, 
стиглі ліси, які підлягають вирубкам головного 
користування, становлять понад 30%, а за площею 
- 20%. Можна з усією відповідальністю ствер
джувати, що зараз в лісах області вибирається 
деревної маси менше ніж її приростає.

В цьому зв’язку ми не виступаємо за повну 
відмову вирубок лісу, як таких взагалі, бо 
зрозуміло, що без деревини обійтись не можливо. 
Але ми домагаємось, щоб в лісах Українських 
Карпат запроваджувались такі методи госпо

дарювання, які б не допускали зміни гірських 
ландш аф тів, забезпечували  запровадж ення 
стратегії сталого розвитку.

Викликає тривогу як і у працівників природо
охоронних органів, так і природоохоронної 
громадськості, що при заготівлі лісу завдається 
значна шкода природі - забруднення гірських річок 
і потоків та ерозія грунтів на гірських схилах. Це 
пов’язано з тим, що в регіоні заготівля деревини 
майже на 50%, а в Путильському районі на 90 і 
більше відсотків проводиться шляхом суцільних 
вирубок, до того ж із застосуванням гусеничної 
техніки. В цьому напрямку є показовим досвід 
гірської Швейцарії, де майже на такій же площі, 
як Українські Карпати, заготовляється у тричі 
більше деревини, але цілком збережені лісові 
ландшафти, немає облисілих, еродованих гірських 
схилів, зменшився вплив природних катаклізмів. 
Справа в тому, що вирубки тут ведуться тільки 
вибіркові або котлованні і малі за площею, із 
застосуванням повітряно-трелювальних установок 
і лише у зимовий період.

А в нас не всі лісокористувачі дотримуються 
встановлених Правил рубок, які до того ж не в 
повній мірі відповідають специфіці Карпат. Цьому 
сприяє ще й те, що допускаються випадки виді
лення лісосічного фонду тимчасовим користува
чам, які не мають для цього належних технічних 
засобів, досвіду роботи та підготовлених кадрів. 
З пропозиціями щодо впорядкування розподілу 
лісосічного фонду ми неодноразово виходили в ор
гани влади, є підримка в облдержадміністрації, яка 
тримає на постійному контролі це болюче питання.

Щорічно зменшується кількість тимчасових 
користувачів. Протягом останніх двох років їх 
кількість скоротилася у двічі. Зокрема, якщо в 1999 
році виділено ділянки для заготівлі лісу 30 
тимчасовим лісокористувачам, то в 2001 році цей 
показник скоротився до 17. Але в лісах колишніх 
колгоспів, де лісосічний фонд виділяється на 
підставі розпоряджень райдержадміністрацій, 
чимало випадків виділення лісосічного фонду 
організаціям, які не мають до цього ніякого 
відношення. Путильська райдержадміністрація, 
наприклад, виділила лісосічний фонд на 2001 рік 
33 користувачам, В иж ницька-15.

Допускаються самовільні вирубки, особливо 
в лісах агропромислових формувань. В 2000 році 
інспекторами державного управління екології та 
природних ресурсів виявлено понад 2,2 тис м3 
самовільно зрубаної деревини. За що виставлено 
2,3 млн. грн. позовів на відшкодування збитків.
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІО НІ ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ
____________ПРИРОДООХОРОННОЇ,ДІЯЛЬНОСТІПО ї ї  СТАБІЛІЗАЦІЇ

Справи, де є кримінальні ознаки, а таких 43, пе- 
едано в органи прокуратури для притягнення 
инних до відповідальності. Зокрема, в Путиль- 
ькому районі, де в Шурдинському та Карпатсь- 
зму лісництвах Карпатського спецлісгоспу само- 
ільно зрубано майже 1,5 тис.м3 ділової дереви- 
и, внаслідок чого державі завдано збитків на суму 
44 тис.грн., колгоспу “Промінь” Вижницького 
айону було виставлено майже 1,2 млн. грн.

Проведення державного контролю вже в цьому 
оці засвідчує, що порушень природоохоронного 
іконодавства в сфері використання лісових 
есурсів не зменшується. Протягом двох місяців
0 адміністративної відповідальності притягнуто 
8 посадових осіб та громадян на суму 3,8 тис. 
зн. Стає очевидним, що одних адміністративних 
етодів як з нашого боку так і інших природоохо- 
онних організацій замало. Потрібно задіяти до 
риродоохорони й широку громадськість, форму- 
іти екологічну свідомість та культуру громадян, 
іо нами і робиться.

Враховуючи зростання кліматорегулюючої, 
іхисної, санітарно-гігієнічної, рекреаційно- 
/ристичної та естетичної ролі лісів в умовах 
юлогічної кризи, нами визначено пріоритети 
риродоохоронної діяльності, реалізація яких 
озволить поліпшити екологічну ситуацію  в 
арпатському регіоні та забезпечить благодатний 
плив на довкілля далеко за його меж ами, 
асамперед це: розвиток заповідної справи та 
Зереження б іорізном аніт т я, ф орм ування  
кологічної м ереж і т а ї ї  інт егрування  в 
'вропейську екомережу і створення транскор- 
онних резерватів. В цій справі вже можна 
зворити про певні успіхи. Всього під охороною 
іраз перебуває 286 заповідних об’єктів загальною 
лощею 56,4 тис. га, що становить 7,0 % території 
бласті. Це майже вдвічі більше середнього 
оказника по Україні. Але чи може це нас 
ідовільняти? Звичайно ні! Адже Законом України 
Про мораторій на проведення суцільних рубок 
а гірських схилах в ялицево-букових лісах 
арпатського регіону”, який прийнято в лютому 
инулого року, передбачається до 2005 року 
зільшити площу природно-заповідного фонду 
арпатського регіону до 20 відсотків. Саме на 
ібезпечення цієї позиції націлене ріш ення 
зласної ради від 16.06.2000 року, яким перел
ічено збільшити територію основи екомережі 
ггіону - національного природного парку 
Зижницький” -  на 11,5 тис. га і довести його 
пощу майже до 20 тис. га за рахунок земель 
сового фонду колишніх колгоспів Вижницького
1 Путильського районів. На жаль, не завжди 
іається знайти порозуміння в справі реалізації 
ього природоохоронного пріоритету. Нерідко 
звго приходиться переконувати окрем их 
:рівників на місцях про доцільність включення

тієї чи іншої території до природно-заповідного 
фонду. Саме з цих причин належить прикласти 
чимало зусиль, щоб виконати в повному обсязі 
згадане вище рішення обласної ради. Потрібна 
більш активна підтимка з боку органів місцевого 
самоврядування та районних держадміністрацій. 
Важливо забезпечити резервування територій 
природно-заповідного фонду в процесі приватизації 
земель в ході реформування агропромислового 
комплексу. Знову ж доцільно зіслатись на практику 
зарубізкних країн, зокрема СІЛА з даного питання. 
Професор інституту державного управління ім. 
Карла Вінсона університету Джорджії(СШ А) 
Джеме Е. Кандел з цього приводу стверджує: “На 
жаль, приватизація землі в СІЛА відбувалася без 
огляду на наслідки для навколишнього середо
вища. Як результат, тепер відбувається процес 
зворотньої купівлі державою землі саме для 
екологічних потреб”. До речі, в СІЛА у приватній 
власності знаходиться лише 56% землі, а~не 
значно більше, як багато хто вважає в Україні.

Ми сподіваємось, що приверненню уваги та 
активізації роботи по розширенню, збереженню і 
оптимізацїї використання природно-заповідного 
фонду області послужить рішення обласної ради 
від 2 лютого 2001 року “Про проведення Року 
заповідних об’єктів Буковини”.

Зараз нами розробляються і впроваджуються 
конкретні заходи по забезпеченню його виконання. 
Надіємось на активізацію  органів місцевого 
самоврядування, серед яких оголошено конкурс 
на кращу роботу щодо збереження і раціонального 
використання о б ’єктів природно-заповідного 
фонду на підвідомчих територіях.

В цій справі важлива роль відводиться міжна
родному співробітництву. Зараз завершується 
реалізація проеюу TACIS “Міжнародна екологічна 
мережа Карпат”. Робота сконцентрована в трьох 
гірських  районах області - П утильському, 
Вижницькому та Сторожинецькому, ведеться 
співробітництво з СуЧавським повітом Румунії. 
Загальна мета проекту -  збереження біологічного 
різноманіття та екосистем даної частини Карпат.

Поданий до програми TACIS “Прикордонне 
співробітництво” новий українсько-румунсько- 
астрійський проект з подальш ої розбудови 
системи екологічного моніторингу та запобігання 
наслідкам надзвичайних ситуацій у басейні Сірету 
та спільний проект по енергозбереженню.

Необхідно виходити і з того, що Україна 
приєдналась до міжнародної конвенції збереження 
біорізноманнітгя. Але чисельність окремих рослин 
і тварин зменшується. З 1995 року скоротилась 
чисельність зубра європейського на 34 відсотки, 
оленя благород ного на 3 0, кабана на 40, козулі майже 
в двічі. Не відповідає науково-обгрунтованим 
нормам щільність мисливської фауни. В мислив
ських угіддях обласної ради Українського товари
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ства мисливців та рибалок, наприклад, щільність 
оленя становить -  35% від норми, козулі -  68%.

Враховуючи тенденцію до зменшення чи
сельності диких копитних тварин потребує 
часткова заборона спортивно-любительського 
полювання з урахуванням особливостей регіонів 
області та посилення боротьби з браконьєрством.

Необхідно активізувати боротьбу з незаконним 
виловом риби та іншими порушеннями Правил 
рибальства на річках області, забезпечити більш 
суворий контроль за дотриманням лімітів вилову 
риби суб’єктами господарювання. В зарибленні 
гірських річок більш помітну роль мав би відіграти 
форелевий завод “Лопушна” Вижницького району 
по вирощуванні молоді лососевих.

Предметного підходу потребують питання за
готівлі лікарських та збереження ранньоквітучих 
рослин. Хоч обсяги заготівлі лікарської сировини 
з кожним роком зменшуються, проте необхідно 
домагатись при цьому дотримання природоохо
ронних вимог, не допускати знищення рідкісних 
та зникаючих видів рослин. Для запобігання 
хижацького знищення рідкісних, реліктових і 
лікарських рослин в області проводяться операції 
“Первоцвіт”, “Зелена весна”, “Дерево”. Бажано, 
щоб до цих та інших природоохоронних операцій і 
акцій ширше долучалась громадськість.

Слід забезпечити належну підтримку пози
тивним напрацюванням в даному напрямку. 
Наприклад, малим державним науково-виробни
чим підприємством “Фонд відродження флори 
Карпат “С тародуб” розроблено і розпочато 
реалізацію програми ’’Репродукція та інтродукція 
цінних рідкісних і зникаючих видів рослин для 
відтворення біорізном аніття К арпат” . Крім 
завдань відтворення біорізноманіття та інтродукції 
нових цінних і рідкісних рослин для збагачення 
флори Карпатського регіону, програмою передба
чено створення плантацій для збору цінних і 
рідкісних рослин для потреб медицини. Зокрема, 
закладено плантацію ехінацеї пурпурової.

В комплексі природоохоронної роботи важливо 
забезпечити виконання такого пріоритету як 
втілення сучасних технологій ведення лісового 
господарства та лісоексплуатації в гірських 
умовах, відтворення корінних деревостанів і 
корінних фауністичних комплексів. З великою 
надією нами сприйнято прийняття згаданого вже 
Закону України “ Про мораторій на проведення 
суцільних рубок на гірських схилах в ялицево- 
букових л ісах Карпатського регіону” . Є вже 
позитивні результати його реалізації. В лісах 
Путильського району зменшено розрахункову 
лісосіку з 127 тис. м3 до 65 тис. м3. Але на цьому 
робота не повинна заверш уватись. Поряд із 
зменшенням площ суцільних рубок, потрібно 
розпочати в Україні виробництво необхідної лісо
заготівельної техніки, яка сьогодні у нас майже

не випускається. Адже Законом передбачені 
2005 року заготівлю та вивезення деревині- 
гірських лісах Карпатського регіону проводи 
тільки з використанням колісних та гужов 
засобів, повітряно-трелювальних установок, 
також з відновленням системи вузькоколійок.

Ліси Карпатського регіону активно впливаю 
на водоутворюючу систему, регулюють водн 
режим. Вирубки лісу в тих місцях, де робити ЦІ 
екологічних міркувань шкідливо призводить , 
руйнівних паводків, порушується рельєф, нан 
сяться значні матеріальні збитки. Найбільш йм 
вірні паводки в травні-липні. В окремі роки епосі 
рігається по 3-4 паводки. В низинних ділянк 
річки Прут вода може підніматись до 5-6 м 
завдаючи значної шкоди - в 1998-1999 роках і 
20 і більше млн. грн. щорічно. Тому в системі н 
родногосподарськихта природоохоронних заход 
важливим напрямком було і залишається буді 
ництво протипаводкових споруд. Система прот 
повеневого захисту області включає 130 км захи 
них дамб і берегозахисних споруд, які охороняю 
від затоплення і руйнування понад 20 тис. 
сільськогосподарських угідь, 80 населених пункті 
десятки кілометрів доріг і господарських об’кті

Виконання протиповеневих робіт в остан 
роки попередило прориви паводкових вод на біль 
аварійних ділянках захисних дамб і розмив берег 
в м.Вижниця, с.Слобода -  Банилів, Розток 
Вижницького та Путильського районів. Регули 
вальні роботи, крім протиповеневих і берег* 
захисних споруд, створили умови для відведеш 
паводкових вод від зон можливого затоплення 
запобігли їх  збиткам с.Банилів - П ідгірни 
Сторожинецького району на р. Стругавець, 
Долішній Шепіт Вижницького району на р. Сіре

Затрачені на протиповиневі заходи зусилля, мі 
югь соціальну значимість і економічну ефекти! 
ність, яка полягає в захисті та збереженні матер 
альних цінностей орієнтовно на 14 млн.грн. Прот 
фінансування робіт щодо утримання в справном 
технічному стані існуючих протиповеневих спор) 
не відповідає потребам, тому з кожним роком і піст 
кожного паводку їх стан погіршується.

З недотриманням належного водоохоронної 
режиму пов’язується наявність на території облас 
1358 зсувонебезпечних ділянок площею до 1 ти 
км2, з яких 15 знаходяться в своїй активній форм 
1,8 тис. карсто-небезпечних дільниць, а також біт 
100 сельнебезпечних потоків. Прикладом ї 
небезпечних наслідків є зсув, що відбувся В КВІТІ 

1999 р. в селі Костинці, яким зруйновано 117 6} 
динків громадян, повністю виведено з ладу інфр< 
структуру на площі понад 5 км2.

Інтенсивний розвиток сільського господарстві 
хвилястий рельєф( майже 90% площ - схилої 
землі), призводять до значної ерозії грунтів 
понад 200 тис. га сільськогосподарських угіді
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ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В К АРП АТСЬКОМ У РЕГІО Н І ТА О СН ОВН І П РІОРИТЕТИ
___________ п р и р о д о о х о р о н н о ї  д ія л ь н о ст і п о  ї ї  Стабілізації___________

Загальний стан земельного фонду регіону, 
включаючи лісові, населених пунктів, рекреаційні 
та інші території, вимагає особливої уваги, 
здійснення заходів охорони і відновлення про
дуктивності земель.

Отже, потрібно проявляти більше наполег
ливості в реалізації і таких пріоритетів, як 
запобігання забрудненню  та п ідт рим ка  
сприятливого гідрологічного  ст ану р іч о к  
(будівництво т а р екон ст рукц ія  очисних  
каналізаційних споруд, дотримання водоохо
ронних зон і прибережних смуг та відведення 
їх в натурі) та припинення деградації земель і 
запобігання зсувним процесам, підвищ ення  
родючості сільськогосподарських угідь.

Хоч область має значні водні ресурси і по водо
забезпеченості займає четверте місце в Україні, 
водна проблема з роками набуває все більшої акту
альності. Щорічно у водні об’єкти скидається понад 
50 млн.м3 зворотних вод, із них третя частина -  
неочищенихта недостатню очищених. Це пов’язано 
з тим, що більшість населенних пунктів не має 
централізованого водопостачання, каналізування і 
очистки стічних вод. Майже в усіх районних центрах 
на очисних спорудах очистка стічної води прово
диться малоефективно. Більшість із цих споруд 
морально і фізично застарілі, біологічна очистка 
виведена з ладу, а розпочате будівництво нових 
очисних споруд припинене за відсутністю коштів.

Враховуючи, що через сучасні важкі економічні 
умови не вдається в достатній мірі забезпечити 
впровадження необхідних технологій очистки 
стічних вод для покращення якості навколишнього 
природного середовища, особливу увагу слід скон
центрувати на більш доступних і дешевих заходах. 
Серед таких є утримання рослинних захисних смут 
вздовж річок і потоків. Вони довели свою 
ефективність щодо нейтралізації забруднюючих 
речовин перед тим, як вони досягнуть водних 
об’єктів. Крім того водоохоронні зони виконують 
роль місця проживання і коридорів д ля диких тварин, 
що є важливим для збереження біорізноманітності.

На жаль, ще повільно виконуються вимоги 
статей 9, 10 Водного кодексу України щодо 
організації робіт по винесенню в натуру і облашту
ванню прибережних смуг вздовж річок, навколо 
водойм та обмеженню господарської діяльності в 
них. До цього часу не передані в користування 
спеціальним водогосподарським підприємствам 
землі водного фонду. Ми не одноразово виходили з 
пропозиціями, в тому числі і під час перебування в 
області Міністра екології та природних ресурсів 
І.О.Зайця, щоб Мінекоресурсів спільно з Держвод- 
госпом взялись за розробку та вирішення питань 
фінансування проектів відводу земель водного 
фонду і передачі їх відповідним органам.

Але поки ці питання вирішуватимуться в 
центральних органах влади, необхідно їх розв’язу

вати на регіональному рівні. Зокрема, щодо 
забезпечення належного санітарного стану малих 
річок. В межах області нараховується 4,5 тис. 
річок і водотоків сумарною протяжністю біля 8 
тис.км. В загальному плані їх стан не погіршився 
в порівнянні з минулими роками. Але ця відносна 
стабілізація пояснюється не стільки запрова
дженням водоохоронних заходів, скільки зменшен
ням обсягів виробничої та господарської діяль
ності. Якщо за межами населених пунктів стан 
більшості річок оцінюється як задовільний, то в 
м еж ах населених  пунктів він  залиш ається 
тривожним: мають місце стихійні сміттєзвалища, 
в ідведен ня сток ів  з госп од арськи х  дворів  
громадян, не здійснюються заходи по створенню 
водоохоронних зон малих річок.

З боку місцевих органів, на землях водного фонду 
необхідно забезпечувати режим обмеженої господар
ської діяльності, не допускати засмічення водоохо
ронних зон промисловими та побутовими відходами.

Буковина, особливо її гірська та передгірська 
частина, багата мінерально-сировинними ресур
сами. Тут поширені пісковики, гіпси, гравійно- 
галечникові суміші, є нафта і газ. Балансові запаси 
цегельно-черепичної сировини становлять 67,5 млн. 
м3, газу - біля 4,5 млрд. м3, нафти - 6 млн.тонн. 
Особливості геологічної будови краю дають 
підстави сподіватись, що є також родовища 
кам’яної та калійної солей, сірки.

З 144 розвіданих родовищ корисних копалин, 
які раніше експлуатувались, зараз використову
ється менше половини. Розробка родовищ здій
снюється переважно відкритим методом, що при
зводить до порушення земель. Допускаються при 
цьому порушення вимог природоохоронного 
законодавства. Спостерігається масова незаконна 
вибірка гравійно-піщаної суміші в руслах річок 
Прут, Сірет та Черемош.

Що стосується поводження з відходами, то стан 
справ у цій сфері наочно характеризує ефективність 
використання прирбдних ресурсів. Щорічно в на
родному господарстві області утворюється біля 120 
тис. тонн промислових і побутових відходів, пере
робка яких залишається проблематичною. В об
ласті чимало відходів, зокрема від деревообробки, 
особливо від роботи лісопильних рам, які при 
належному господарюванні могли б знайти своє 
застосування в народному господарстві.

З іншого боку, при неорганізованому пово
дженню з відходами, забруднюється навколишнє 
середовище, створюється загрозлива санітарно- 
епідеміологічна ситуація. Лісопильними рамами, 
які нерідко розміщені поблизу річок, у Вижни- 
цькому та Путильському районах засмічуються 
та захаращуються прилеглі території, забруд
нюються водні об’єкти.

Таким чином для К арпат є актуальним і 
реалізація такого пріоритету як лімітуваннях
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розміщ ення та знеш кодж ення відходів. Для 
поліпшення ситуації впроваджувався проект TACIS/ 
PHARE з прикордонного співробітництва по 
впровадженню австрійської програми ECOPROFIT 
щодо поводження з відходами, зокрема в дерево
обробній галузі. Українсько-румунська група 
виконавців цього проекту регулярно працювала на 
споріднених підприємствах Карінтії (Австрія) та 
Румунії, учасники якої вивчали досвід роботи 
підприємств л ісодеревообробного циклу за 
сучасними технологіями, процес спалюванням 
відходів деревообробного виробництва з отри
манням енергії для виробничого і комунального 
секторів. Є позитивні результати впровадження 
цього досвіду.

Проте, багато  проблем  залиш ається не 
розв’язаними. Не скрізь вирішується питання 
виділення земельних ділянок під проектування і 
будівництво сміттєзвалищ, зокрема дтя райцентрів 
Путила, Сторожинець та багатьох інших населе
них пунктів регіону.

Не дає належної віддачі посилення природоохо
ронного контролю в цій сфері. В минулому році за 
порушення вимог природоохоронного законодав
ства до ад м ін істрати вн о ї відповідальності 
притягнуто на 150 осіб більше ніж у попередньому

1999 році, у 2 рази збільшилась сума накладених 
штрафів. Призупинено діяльність 68 об’єктів ( в 
основному не санкціоновані сміттєзвалища), це 
понад 40 відсотків від загальн о ї кількості 
призупинених об’єктів по всіх напрямках вироб
ничої діяльності .

У Чернівецькій області існують як екологічні, 
так і економічні проблеми, вирішення котрих 
повинно бути єдиним процесом. Для того, щоб їх 
розв’язати, необхідно використати в першу чергу 
переваги регіону. Тобто його самобутність, 
багатство лісових і водних ресурсів, рекреаційні 
та курортні можливості, розвивати екотуризм. 
Одночасно забезпечувати поліпшення якості 
навколишнього середовища, вишукуючи можли
вості це робити без залучення значних капітальних 
вкладень. Такі можливості включають також 
екологічну освіту та виховання. Кожна людина 
повинна усвідомити своє місце і роль в природному 
середовищі та визначити свою поведінку в ньому, 
сприяти оздоровленню екологічної ситуації, а не 
своїми безвідповідальними, не рідко і злочинними 
діями її погіршувати.

Зберегти Карпатський регіон і примножити його 
ресурсний потенціал обов’язок кожного, хто бажає 
екологічного благополуччя для себе і своїх нащадків.

S um m ary

Volodym yr Sivak

ECOLOGICAL SITUATION IN CARPATHIAN REGION AND GENERAL WAYS 
ECOLOGICAL ACTIVITY ABOUT FOR STABILIZATION THIS SITUATION

On the ground of concrete quantity and quality analysis of the ecological situation in Carpathian region author 
propose an algorythm of its improvement
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОСТУ

В останнє 10-тиріччя опубліковано ряд якісно но
вих теоретичних моделей, в яких здійснена спроба 
обгрунтувати ендогенну (тобто притаманну самій 
системі) природу технологічних змін, які індуціюють 
економічний ріст. Дані зміни трактуються як резуль
тат проведення досліджень і розробок економічними 
агентами, що намагаються максимізувати свій 
прибуток на достатньо великому відрізку часу.

Принципова відмінність цих моделей полягає 
в тому, що їх виробнича функція містить в тій чи 
іншій формі нову змінну -  людський капітал, що 
характеризує обсяг наукових знань і практичного 
досвіду, накопичений у процесі навчання і 
безпосередньо виробничої діяльності.

Аналіз рівнянь економічної динаміки на рівноваж
ній траєкторії росту, для якої рівень споживання, нові 
знання, випуск продукції і витрати капіталу збільшу
ються по експоненті з постійною швидкістю, дозволив 
П.Ромеру ( Чикагський університет) зробити висно
вок, що темп економічного росту знаходиться в пря
мій залежності від величини людського капіталу.(2)

Потрібно звернути увагу на цікаву особливість 
моделі: сфера НДДКР впливає на економіку не 
тільки безпосередньо через нові прикладні ідеї та 
розробки. Саме її існування є необхідною (але не 
достатньою!) умовою росту, оскільки забезпечує 
накопичення людського капіталу. Таким чином, 
модель підкреслює подвійну природу наукового 
знання -  його вплив на виробництво та сферу послуг 
і одночасно внутрішню самоцінність. Не заохочуючи 
отримання нового знання заради знання як такого, 
навряд чи можна розраховувати на відчутну 
практичну віддачу від науки в майбутньому.

На основі побудованої моделі П.Ромер робить 
висновок, що країни з великим накопиченим 
обсягом людського капіталу будуть мати більш 
високі темпи розвитку. Відповідно, розширення 
міжнародної торгівлі сприяє підвищенню темпів 
зростання, оскільки обмін продукцією розсуває 
границі економічної системи і веде, таким чином, 
до збільшення сумарного людського капіталу.

Дослідники з Великобританіїта Канади ФАгійон 
і П.Хоувітг запропонували модель ендогенного рос
ту, в основу якої покладена ідея одного з впливових 
економістів ХХст. И.Шумпетера про механізм 
творчого руйнування (creative distruction). Середня 
швидкість росту в цій моделі також збільшується із 
зростанням розмірів моделюємої системи (що 
вимірюється загальною кількістю зайнятих).(2)

Ряд висновків про роль міжнародної торгівлі на 
сучасному етапі технологічного розвитку отримали 
Дж.Грассман (Принстонський університет) і Е.Хелп- 
ман (університет Тель - Авіва). їх модель враховує,

зокрема, можливість переливу капіталів для 
фінансування НДДКР і передбачує при певних 
умовах формування транснаціональних корпорацій 
по мірі приближения до рівноважної траєкторії.

Теоретичні висновки з представлених моделей 
росту з ендогенним технологічним прогресом 
знаходять підтвердження в багатьох тенденціях 
світового розвитку, пов’язаних з поглибленням 
процесів глобалізації.

Так, в середині 90-х років 18% витрат на НДДКР 
в США і 14% у Великобританії забезпечувалися за 
рахунок іноземного капіталу. Поряд із здійсненням 
великих програм міжнародного наукового співробіт
ництва цьому сприяє і інтенсивний розвиток нових 
організаційних форм технологічної кооперації на 
корпоративному рівні, зокрема міжнародних страте
гічних альянсів.( 1)

Разом з тим виявлені вразливі місця нової теорії, 
особливо у зв’язку з “ ефектом масштабу ”, який 
не підтверджується емпіричними даними на рівні 
країн. Це стосується, зокрема, передбачуваної у 
вказаних моделях залежності темпів росту від 
кількості спеціалістів, зайнятих у сфері НДДКР ( 
Ч. Джоне, Стенфордський університет).

Протягом 1999р. з’ явився ряд нових досліджень, 
присвячених побудові моделей росту з ендогенним 
технологічним прогресом, де “ефект масштабу” в 
явному вигляді не присутній. Зокрема, А.Юнг 
(Чикагський університет) запропонував альтер
нативну модель, в якій розміри ринку та рівень 
витрат на НДДКР можуть впливати не тільки на 
темпи росту, але і на функцію корисності нововведень 
для середнього споживача (через розширення 
асортименту пропонуємо!' на ринку продукції).( 1)

Використовуючи ідею А.Ю нга, П.Хоувітт 
(Університет штату Огайо) модифікував розроблену 
ним раніше спільно з Р.Агійоном ендогенну модель 
росту, в якій навіть при збільшенні чисельності 
населення і величини витрат на НДДКР існує 
рівноважна траєкторія з постійним темпом підви
щення продуктивності праці.

П.Сегерстрем (Університет штату Мічиган) 
добився виключення ефекту масштабу за рахунок 
припущення про те, що із появою ключових для 
розвитку будь-яких галузей ідей (що лежать в основі 
базисних нововведень) виявити нові і співставленні 
з ними по силі економічного впливу науково-технічні 
ідеї стає все важче. Тим самим нівелюється раніше 
допустима проста лінійна залежність між витратами 
людського капіталу і кінцевими результатами.

Т.Ейчер і С. Турновскі (Вашингтонськийуніверси- 
тет) сформулювали умови, при яких можливий збалан
сований ріст без ефекту масштабу. На основі аналізу
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побудована комбінована модель ендогенного росту, 
ключову роль в якій грають виробничі характеристики 
технологічноїсистеми.(1)

Не дивлячись на певні теоретичні проблеми 
можна стверджувати, що поняття “ нового знан
ня” як неконкурентного і невідчуженого суспільного 
товару і “ людського капіталу” як найважливішого 
ресурсу для отримання нового знання і його 
перетворення в нові види продукції чи послуг для 
задоволення споживчого попиту формують нову 
парадигму економічного росту, яка, вірогідно, стане 
домінуючою в першому десятилітті XXI ст.

Теорія людського капіталу, яка ефективно засто
совується на практиці в країнах з розвинутою ринко
вою економікою, беззаперечно доводить, що інвестиції 
в освіту, професійну підготовку й мобільність праців
ника відчутно підвищують вартість і ціну його робочої 
сили і приносять суттєвий прибуток. Водночас реалії 
українського ринку праці часто заперечують цю 
теорію мізерними заробітками кваліфікованих учених 
і можливістю заробляння “великих грошей” неквалі- 
фікованими молодими людьми. На наш погляд, 
причина цієї суперечності полягає втому, що ці кате
горії людей перебувають у різних сегментах ринку 
праці. Якщо бути точнішими, то абсолютна більшість 
українських учених, учителів, лікарів та інших висо
кокваліфікованих спеціалістів взагалі не мають виходу 
на ринок праці, оскільки монопольним роботодавцем 
для них була і залишається держава. І наша держава 
в означеній ситуації є монополістом: диктує моно
польно низькі ціни на висококваліфіковану робочу сипу.

Для перевірки достовірності теорії людського 
капіталу щодо українського ринку праці ми провели 
дослідження однієї з його активних частин. Проте 
щоб результати наш ого д ослідж ення були 
правильно зрозумілі, кілька слів варто сказати про 
сегментацію і двоїстість ринку праці.

Сегментація ринку праці —  це поділ робочих 
місць і працівників на відносно стійкі й замкнені 
сектори, що обмежують мобільність робочої сили 
своїми кордонами. Дослідження сегментованості 
ринку праці зумовило виникнення теорії двоїстості 
ринку праці, згідно із якою він поділяється на дві 
частини: первинний і вторинний.

Первинний ринок праці —  це та його частина, 
яка об’єднує “престижні” роботи, що характе
ризуються стабільністю зайнятості й надійністю 
становища працівника, високим рівнем оплати праці, 
можливістю професійного зростання, використанням 
прогресивних технологій, що вимагає високої 
кваліфікаціїй здатності до навчання від працівників.

Вторинний ринок праці— це та його частина, яка 
об’єднує “непрестижні” роботи, і характеризується 
прямо протилежними рисами: висока плинність кадрів 
і нестабільна зайнятість, негарантована і невисока 
оплата праці, безперспективність службового 
становища, примітивні трудомісткі технології тощо.

Характерні для обох частин ринку праці риси

взаємовизначають і взаємопосилюють одна одну. 
Високий рівень оплати праці стимулює підвищення 
ефективності управління і продуктивності для 
компенсації витрат на заробітну плату.

Як правило, збільшення продуктивності 
пов”язано із застосуванням нових наукоємких 
технологій і автоматизацією виробництва. Це вимагає 
підвищення кваліфікації робочої сили і створює умови 
для професійного зростання. Вкладаючи кошти у 
розвиток свого персоналу, роботодавці прагнуть 
поліпшити умови праці, щоб одержати більшу від дачу 
від інвестицій в людський капітал. Таким чином, на 
первинному ринку праці діють самопосилюючі 
прогресивні процеси. І якщо йдеться про переваги 
ринку праці порівняно з планово-адміністративним 
регулюванням трудових відносин, то очевидно, що 
всі ці переваги стосуються саме цієї частини ринку. 
До речі, безробіття на цьому ринку здебільшого має 
добровільний характер і пов”язане з очікуванням 
роботи, яка б задовільняла потреби людини, а не 
просто давала певний заробіток.

Для України характерна диверсифікація зусиль 
роботодавців із добору персоналу, використання 
ними водночас багатьох незалежних джерел, таких 
як: а) самостійний пошук; б) пошук серед посеред
ників (нерідко звернення до кількох кадрових 
агенцій); в) непрямий самостійний пошук (розміщен
ня інформації про вакансії на \меЬ-сторінках у Інтер- 
неті, поширення інформації про корпоративну культу
ру організації, що зумовлює прямі звернення висо- 
гокваліфікованих спеціалістів); г) виховання спеціалі
стів високого рівня із талановитої молоді у власній 
компанії (цей метод вкрай дорогий і ризиковий, 
оскільки молодий спеціаліст часто “перекуповуєть
ся” іншим роботодавцем). Використання водночас 
багатьох методів пов’язано із труднощами пошуку 
висококваліфікованого спеціаліста.

Власників робочої сили на ринку праці України 
можна розподілити на кілька категорій:

1) низькокваліфіковані працівники (в основному 
робітничих спеціальностей), або особи без профе
сійної підготовки. Вони, головним чином, форму
ють вторинний ринок праці;

2) кваліфіковані спеціалісти, на яких немає попиту 
в сучасних умовах економічного розвитку України 
(в основному інженери, вчені, працівники культури 
тощо). Вони, головним чином, формують контингент 
“прихованих” і офіційних безробітних. Для реалізації 
у трудовій сфері вони мають перенавчатися;

3) працівники, кваліфікація яких здобула визнання 
і застосування у роботодавця, постійно підвищується 
додатковою освітою (курси, семінари, тренінги тощо). 
Вони, в основному, формують первинний ринок праці.

Саме висококваліфіковані спеціалісти, що 
відтворюють і розвивають свій людський капітал 
додатковою освітою та надбанням досвіду роботи в 
ринкових умовах, що завдяки цьому знайшли 
застосування власній робочій силі на первинному
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іку праці, є предметом нашого дослідження.
Як правило, таю спеціалісти у пошуках нової роботи 
ртаються до кадрових агенцій або прямо 
ітаюують з відомими компаніями своєї сфери 
льності. Наше дослідження дало вичерпну 
актеристику такої робочої сили. Спеціалісти добре 
уміють ситуацію на ринку праці й прогнозують 
кливі зміни. Більшість з них ще з 1991 р., виявивши 
олегливість і професійну мобільність, одержали 
оту в організаціях, що динамічно розвивалися на 
ку України (найчастіше компанії з іноземним капі- 
ом). Завдяки цьому вони відчули на собі вплив 
поративної культури й важелів трудової мотивації. 
Унаслідок цього такі працівники мають особливу 
гему цінностей щодо власної робочої сили, яка 
вляється у посиленому піклуванні про її якісні 
аметри:
і) відносно частих змінах місця роботи або 
ації в межах однієї організації;
5) проходженні чималої кількості навчальних 
грам (тренінгів, семінарів тощо), що дають не 
аткові знання, а “закріплюють”, “відшліфовують” 
гний багаж вмінь та навичок, набутих у ході 
)вої освіти й професійноїдіяльності;
і) місце роботи, як правило, —  престижні 
панії з високою культурою організації, добору 
звитку персоналу;
’) пошук нової роботи проводять через 
іритегні кадрові агенції або за рекомендаціями 
відних спеціалістів;
І) такі працівники не мають перерв у трудовому 
кі, адже вони шукають нову роботу працюючи; 
:) ці люди мають чіткий план кар’єри і контро
л ь  власний професійний розвиток, тобто до місця 
ли  вони мають, окрім інших, вимогу підвищення 
курентоздатності своєї робочої сили. 
Дослідження дало змогу проаналізувати, як, з 
ки зору теорії людського капіталу, освіта і 
фесійна мобільність забезпечують працівникові 
курентоздатність на первинному ринку праці. 
Іередусім охарактеризуємо досліджувану 
и сукупність респондентів.
Обстеження охопило 200 висококваліфікованих 
діалістів, що звернулися у пошуках роботи до 
нівецького міського центру зайнятості. 40,6 5% 
гх становили чоловіки, 59,4 % - жінки. Віковий 
тоділ такий: від 21-28 років-54% , від 29 до 38 
ів -  34%, старші 38 років -  12%. Чимало 
юндентів (52%) вільно володіють хоча б однією 
іемною мовою, 84% вміють працювати на 
п’ютері, 43% мають середню спеціальну освіту, 
з - вищу, 4% закінчили аспірантуру. Ці дані 
<реслюють специфічність дослідж уваної 
зчої сили, а саме її високу конкурентоздатність. 
Для оцінки впливу чинника рівня освіти на 
ювище працівника на первинному ринку праці ми 
інапізували залежність розмірів заробітної плати, 
ку претендують обстежені нами спеціалісти, від

рівня їхньої освіченості (рис. 1). Дослідження підтвер
дило положення теорії людською капіталу щодо 
зростання доходів людини мірою накопичення 
людського капіталу. Як бачимо з графіків, особи з 
середньою спеціальною освітою розраховують на 
значно меншу заробітну плату, ніж ті, що закінчили 
вузи. На першому етапі трудового життя спеціалісти 
з вищою освітою за рахунок набуття практичного 
досвіду виграють у доходах, порівняно з тими, хто 
вчиться в аспірантурі. Проте, насамкінець, найбільші 
доходи мають спеціалісти з найвищим рівнем освіти.

■ Тривалість і
кавчання, місяців і 

-  Кількість одиниць 
навчальних програм

21-22 23-24 25-26 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50 Вікові групи, роки

Рис. І С ередні показники вимог щ одо заробітної " 
плати при пошуку нової р обоч ої сили спеціалістами  

різних освітніх рівнів.

Важливою вимогою первинного ринку праці є 
постійна готовність спеціаліста до самонавчання і 
доповнення знань, оскільки в умовах динамічних 
змін у науці, техніці, економіці здобуті раніше знання 
швидко “старіють”, знижуючи рівень професійної 
компетентності працівника. Із опитаних спеціалістів 
більшість у ході трудового життя проходили допід- 
готовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 
(друга вища освіта, курси, семінари, тренінги, мовні 
навчальні програми). Середня кількість навчальних 
програм, пройдених кожним з респондентів,—2, а 
їх середня тривалість —  9,25 місяців.

Зазначимо, що результати дослідження не 
показали пряму залежність зростання заробітків 
працівників від проходження додаткових освітніх 
програм. Певна річ, цей вплив відчувається дещо 
пізніше і не прямо, а за рахунок підвищення 
конкурентоздатності робочої сили і переходу на 
роботу з кращими характеристиками. На рис,2 зобра
жена інтенсивність “споживання” додаткових 
навчальних програм спеціалістами різних вікових 
категорій. Пікові обсяги “споживання” таких програм 
спостерігаються у молодих спеціалістів (у більшості 
випадків це мовні курси), а також у віці 35-42 роки
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Рис. 2. Інтенсивність “споживання” додаткових 
освітніх програм спеціалістами різних вікових груп
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Цікаво, що у віковій групі від 43 років зміню
ється характер додаткового навчання: висококва
ліфіковані спеціалісти з великим досвідом роботи 
потребують нетривалих, а частих і короткотермі
нових навчальних програм, щоб “увібрати” все 
нове в тій галузі знань, де працює професіонал. 
Така тенденція нерідко спостерігається і серед 
спеціалістів молодшого віку, які цілеспрямовано 
навчаються і планують кар’єру в одному напрямі.

Враховуючи наявний багатий запас знань, 
навчальний процес перетворюється на регулярне 
вивчення нових тенденцій.

О днією  з найваж ливіш их характеристик 
робочої сили на первинному ринку праці є 
професійна мобільність, під якою розуміємо 
здатність і готовність працівника за необхідності 
не лише змінити місце роботи, а й освоїти нову 
проф есію . Вона передбачає якісну базову 
теоретичну підготовку (як основу для швидкого 
освоєння нової професії); наявність додаткових 
трудових навичок або професій (спеціальностей); 
високу мотивацію , спрямовану на розвиток 
власної робочої сили.(3)

Розглянемо якісний аспект попиту на робочу 
силу, а саме вимоги до спеціалістів на первинному 
ринку праці.

Спочатку проаналізуємо вікові обмеження. По
ловина роботодавців мінімальний вік кандидатів 
не обмежує взагалі, проте 38,75% замовників 
хотіли б приймати на роботу спеціалістів не мо
лодших від 25 років. Це свідчить про те, що в 
умовах динамічних змін у науці, економіці й 
суспільстві зменш ується значення набутого 
раніше досвіду, а зростає значення нових знань і 
готовності їх постійно поновлювати. Відповідно 
змінюються вимоги і до віку бажаного праців
ника. Якщо раніше, коли досвід був провідним 
чинником еф ективності праці, “ найпродук
тивнішим” вважався в ік35-45  років,то нині пріо
ритет мають молоді працівники (20 -  40 років) 
завдяки кращим інноваційним і гностичним здіб
ностям, а також міцнішому здоров’ю.

Через це іноді вкрай гостро постає пи 
обмеженням роботодавцем максимальне 
бажаного працівника. Лише 16,37% замові 
обмежують максимальний вік потенп 
працівника компанії, а 16,13 і 21,25% робот 
ставлять верхньою віковою межею відпов 
і 40 років. Як бачимо, існує проблема прап 
тування кваліфікованих спеціалістів старі 
40 років. Окрім згаданих причин, це пов’ 
оцінками роботодавців, що грунтуються н; 
людського капіталу, згідно з якою доці, 
робити інвестиції в молодшого працівника, 
попереду більший відрізок трудового : 
Проте слід підкреслити, що, незважаючи г 
новлені обмеження, в реальному житті 
тодавці часто приймаю ть на роботу . 
старших від 40 років, якщо переконані і 
високій кваліфікації, здатності до змін і нав 
доброму здоров’ї.

Таким чином, проведене дослідження пі 
джує справедливість теорії людського ка 
щодо первинного ринку праці України і дає 
сформулювати вимоги до якості робочої си 
забезпечує конкурентоспроможність праці 
Передовсім це грунтовна базова освіта; зда 
до навчання і поповнення знань; наяі 
додаткових знань і навичок; професійна м 
ність (до якої входить готовність за необхі, 
змінити місце роботи і професію); система і 
стей, зорієнтована на збагачення власного 
ського капіталу.
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Contem porary theory binds p ersp ectiv es  of econ om ica l growth with the d evelop m en t of SIRDW  (sc 
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О л е к с а н д р  М о с к а л ь  
(Ки їв)

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В РЕГІОНІ

При переході народного господарства на 
ринкові засади з боку держави не було вироблено 
відповідної кредитної політики підтримки агро
промислового виробництва. Галузь була втягнута 
у ринкову стихію без відповідного кредитного 
забезпечення. Внаслідок цього фінансовий стан 
аграрного сектора з року в рік погіршується. Тут 
різко змінилася структура фінансування вироб
ничої діяльності. Так, до реформування економіки 
одним із основних джерел формування оборотних 
засобів у сільськогосподарських підприємствах 
були банківські кредити, частка яких у всіх 
джерелах була не нижчою 30%. Зокрема, якшо в 
1987 році банківські кредити у джерелах фор
мування оборотних засобів сільгоспвиробників 
становили 39%, то після реформування економіки 
надходження кредитів сільськогосподарським 
підприємствам для виробничої діяльності значно 
зменшилася [1, 167].

Звичайно, на структуру фінансових ресурсів 
раніше впливали інші фактори, тому її не можна 
механічно переносити на нові економічні від
носини. Але ж  треба погодитися і з тим, що 
технологія сільськогосподарського виробництва, 
яка в основному зумовлюються підвищеною 
кредитоємністю галузі, не змінилася такою мірою, 
як кредитне забезпечення. Крім того, стосовно 
підвищеної кредитоємності сільськогосподарської 
галузі, як об’єктивного фактора, не заперечує 
майже ніхто. Отже, різке зниження надходження 
кредитних ресурсів в аграрний сектор виправ
даним вваж ати не можна. П ричини такого 
становища відомі, вони майже типові для всіх 
галузей народного господарства, але наслідки 
таких дій виявилися різними.

Як відомо, основна специфіка сільського 
господарства полягає в його сезонності. Внаслідок 
цього тут потрібно не лише більше кредитів, а й 
надходження їх у певні періоди. Оскільки цих 
кредитів не було, а певна потреба в фінансових 
ресурсах об’єктивна, у сільськогосподарських 
підприємствах різько збільшилась кредиторська 
заборгованість. Тобто за питомою вагою це джерело 
фінансування виробничої діяльності стало основним.

Більшість спеціалістів, зокрема і банківської 
сфери, поділяють думку, що сільське господарство 
не може існувати  без кредитів . В одночас 
відстоюється ідея уніфікації кредитних відносин 
для всього народного господарства, тобто 
недоцільності врахування при кредитуванні 
специфічних особливостей сільськогосподарсько

го виробництва. Такий шлях для сільського госпо
дарства неприйнятний хоча б тому, що ця галузь 
без фінансової підтримки з боку держави нормаль
но існувати не може. Це доведено і теоретично, і 
практично досвідом таких країн, де сільське 
господарство вважається еталоном. Отже, об’єк
тивно обставини складаються так, що держава 
має втручатися в ситуацію і турбуватися про те, 
щоб сільськогосподарські товаровиробники 
одержали кредитні ресурси на прийнятних для них 
умовах. Якщо цього не зробити, тобто не змінити 
механізм кредитних відносин, негативна ситуація, 
коли кредиторська заборгованість виступає як 
основне джерело фінансування, і надалі посилю
ватим еться. О дночасно збільш уватим уться 
неплатежі, а в наслідок цього і некерованість 
економіки. Та оскільки альтернативи цьому немає, 
слід запроваджувати відповідні механізми, які б 
зад ов ільн яли  таким  основним  ум овам : за 
м ін ім альну плату гарантуватли одержання 
певного обсягу кредитів у визначені строки, 
кредит використовувався за цільовим призначен
ням, при нормальних умовах господарювання 
забезпечувалося його повернення.

Щоб виконати ці вимоги в умовах, які скла
лися, потрібно вирішення певного кола складних 
завдань на державному і господарському рівнях.

Перш за все, необхідно на державному рівні 
концептуально визначати механізм кредитних 
відносин у сільському господарстві. Спроба щодо 
цього вже буча, коли наурядовому рівні було визначено, 
що фінансово-кредитні відносини в аграрному секторі 
слід формувати з урахуванням специфіки сільського 
господарства, як галузі з сезонним і уповільненим 
кругообігом вкладених коштів. Але подольшого 
практичного розвитку ця думка не набула.

В систем і кредитних  відносин  повинна 
підвищитись активність акціонерно-комерційного 
агропромислового банку “Україна”, мається на 
увазі розширення сфери діяльності цієї найбільш 
потужної банківської установи з мережею філій і 
відділень в регіонах . Для цього необхідно 
прискорене формування системи іпотечного 
кредитування; розвиток лізінгу сільськогоспо
дарських  м аш ин, обладнання, технологій ; 
ф ормування за участю  ком ерційних банків 
агрофінансових груп, що об’єднують виробників 
сировини, переробників, структур по зберіганню і 
реалізіції продукції, створення системи сезонного 
кредитування на основі застави сільськогоспо
дарської продукції тощо.
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О л е к с а н д р  М о с к а л ь

Перебудову кредитних відносин на госпо
дарському рівні слід розпочинати їз запро
вадження на сільськогосподарських підприєм
ствах нормування оборотних засобів. В свою 
чергу це буде сприяти:

а) шляхом нормування оборотних засобів кож
не сільськогосподарське підприємство визначить 
об’єктивну потребу у власних оборотних коштах, 
а значить, і кредитних ресурсах;

б) до більш  активного управління цими 
ресурсами можна залучити банки. Мається на 
увазі перш за все складання господарствами 
щомісячного фінансового плану з урахуванням 
нормативу власних оборотних коштів і визначення 
по кожному періоду потреби в кредитах.

Поточні фінансові плани (бізнес плани) покла
даються в основу кредитних відносин господарств 
з регіональними установами банків. На підставі цих 
планів укладаються кредитні угоди не тільки з 
зобов’язаннями господарств, але й банків.

Господарства повинні брати на себе зобов’язан
ня щодо повернення кредитів, банки -  по їх наданню 
у передбачені фінансовим планом терміни. Банки 
повинні взяти на себе підвищену відповідальність і 
дещо підвищений обсяг роботи, тому що, виходячи 
з перспективи, це їм вигідно, бо чим економічно 
міцнішими будуть господарства, тим більший зиск 
матимуть й банки. Як показує практичний досвід, 
без нормування це зробити важко, особливо у період 
становлення ринкових відносин. Адже сільському 
господарству мають надаватися пільгові кредити. 
Це, як вже зазначалося, об’єктивна реальність, 
інакше на багато більшу величину треба здійсню
вати дотування сільськогосподарської продукції. У 
зв’язку з цим виявиться потреба в жорстокому конт
ролі за одержанням і використанням таких кредитів.

У таких умовах першим завданням є визначен
ня мінімальної потреби у кредитних ресурсах 
товаровиробників, без яких він не може нормально 
існувати. І тільки ця частина має покриватися 
наданням пільгових кредитів.

Інакше кажучи, оскільки вся потреба сільсько
господарських підприємств у кредитних ресурсах 
на пільгових умовах задовольнятися не може, 
завдання полягає в тому, щоб виділити об’єктивно 
в кожному випадку потребу, яка має покриватися 
пільговими кредитами. На першому етапі це 
дасть можливість розмежовувати кредитні потоки 
на звичайні та пільгові. Без нормування оборотних 
засобів цього зробити не можна.

На другому етапі необхідно розробити механізм 
управління цими потоками, особливо пільговою 
лінією, тому при наявності різних кредитних ставок 
завжди будуть елементи необ’єктивності і мож
ливості зловживань. Отже, доведеться сполучати 
економічні санкції з адміністративними. В даному 
випадку це підвищений адміністративний контроль 
із застосуванням жорстоких економічних санкцій.

Але і це не забезпечить позитивний результат без 
заінтересованості обох сторін сільськогоспо
дарських підприємств і банків.

Що стосується господарств, то заінтересова
ність у формуванні власних оборотних коштів на 
нормованому рівні може досягатися за рахунок 
кредитування за різними процентними ставками 
нормативної і ненормативної потреби господарств 
у фінансових ресурсах. Пільговими кредитами 
мають покриватися лише наднормативні затрати 
і запаси, і лише у розмірі, передбаченому фінансо
вим планом. Решта кредитів, в тому числі на 
формування нормативу оборотних запасів, має 
надаватися на загальних підставах.

Слід дещо змінити функціональну структуру 
спрям ованості д іял ьн ост і м ереж і установ 
акціонерно -  комерційного агропромислового 
банку “Україна”.

Економічні інтереси банківських структур на 
місцях мають більшою мірою пов’язуватися з 
інтересами сільськогосподарських підприємств. 
Поки що цю роль не можна назвати активною. 
Банки, в тому числі і ті що своїм функціональним 
призначенням зобов’язані обслуговувати сільське 
господарство, значно скоротили вкладення в цю 
галузь кредитних ресурсів порівняно з попередніми 
роками. Але така тенденція може негативно позна
читися і на діяльності самих банків. Не вкладаючи 
в сільськогосподарське виробництво кошти, банки 
втрачають економічний вплив на їх діяльність. І 
може так статися, що потім цей вплив деяким 
банкам повернути не вдасться взагалі.

Також заслуговує уваги приклад західних країн 
відносно кредитування сільгосвиробників, де сіль
ськогосподарські касові кооперативи як правило 
надають окремим товаровиробникам короткостро
кові кредити. Однак коло кредитних операцій цих 
кас постійно розширюється. Вони беруть участь у 
розрахунках з сільгоспвиробниками за продану 
продукцію. Дещо інші функції мають іпотечні 
кооперативні товариства. Вони видаю ть, в 
основному, довгострокові кредити гарантією 
повернення яких є земля фермера, тобто, беручи 
кредит фермер заставляє свою землю. Крім цього, 
іпотечні банки займаються іншою не характерною 
для кредитної установи діяльністю і, зокрема, 
організацією прокатних станцій сільськогоспо
дарських машин для фермерів. Кредитні коопе
ративні установи, за своє понад 100 річне існування 
збільшили не тільки свою мережу, утворивши 
місцеві, регіональні і центральні установи, але і 
розширили функції своєї діяльності. У США, 
наприклад, с ільськогосподарська кредитна 
кооперація представлена Федеральною системою 
фермерського кредиту (ФСФК), яка маючи дер
жавну підтримку, об’єднує 800 місцевих фер
мерських банків і асоціацій, що входять до складу 
З 7 великих регіональних банків. У ФРН на систему
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средитної кооперації припадає 27 відсотків фінан- 
:ових депозитів країни і 24 відсотки виданих 
средитів. У Фінляндії на кооперативні кредитні 
іанки припадає 58 відсотків кредитів, виданих 
:ільськогосподарським виробникам. Фермерська 
аборгованість кредитним касам у Нідерландах 
:кладає 90 відсотків, Японії 80 відсотків, у Франції 
'0, Португалії 60, Бельгії 50 відсотків, що засвідчує 
іро активну співпрацю цих установ з фермерами.

На думку автора, використання світового 
юсвіду і створення широкої мережі кооперативних 
:редитних установ для українських сільгосп
виробників, в тому числі і фермерів, могли б значно 
юлегшити процес становлення сталого агропро- 
іислового виробництва у регіонах України.

Організація системи кредитної кооперації у 
ільшості країн була ініціативою держави, яка, як 
відчить практика, завжди брала і бере участь у 
іаданні спеціальних кредитів для системи 
ооперативного кредиту. В СІНА на початку 30-х 
оків держава виділила благодійну допомогу 
початку 9 млн. доларів, а потім ще 189 млн. для 
очатку роботи федеральних земельних банків; 
Німеччині при створенні у 1885 році Прусин- 

іаси держава виділила першу позику в сумі 5 млн. 
іарок, а пізніше ще 20 млн., що значно зміцнило 
іінансовий стан членів кооперативів.

Здавалося б ні в кого не виникає сумнівів щодо 
оцільності запровадження і в нас такого виду 
ооперативів. Однак, з ряду більш суб’єктивних 
іж о б ’єктивних причин справи цього виду 
ооперації в Україні залишаються не розпочатими.

Причиною такого стану називають відсутність 
оштів у держ ави для надання допомоги в 
рганізації кредитних кооперативів, а також, не 
проможність майбутніх суб’єктів кооперації 
платити вступні та пайові грошові внески до 
айового (подільного) та неподільного фонду 
зоперативу. Дійсно сільгоспвиробники, не мають 
іінансових ресурсів, які б могли виділити для 
творення кредитних кооперативів, але держава 
огла б надати суттєву допомогу тими коштами, 
кі вона витрачає на сільське господарство, але, 
к думку автора, не ефективно. Так, наприклад, 
ільки для буковинських фермерів з Державного 
юнду підтримки за 1992-1995 роки було виділено 
начні суми кредитних ресурсів окремим фер- 
ерам для придбання техніки, яка через малозе- 
ельність використовується малоефективно, але 
кби ці кошти були надані як допомога для 
гановлення кредитних кооперативів, резуль- 
ативність використання цих кредитів була б 
аачно вищою, ефективнішим було б виділення 
ержавою ресурсів для кредитних кооперативів, 
кі долучили б певні кошти своїх членів і змогли 
акупити вкрай необхідну техніку та викори- 
говувати її спільно за попередньо погодженими 
зафіками і цінами на проведення.

Крім цього значну допомогу у формуванні 
кредитних ресурсів згаданих кооперативів могли 
б надати органи місцевого самоврядування, для 
чого необхідно вирішити дві проблеми:

- зм іцнити бю джети органів сільського і 
районного самоврядування через реалізацію 
положень Закону України “Про бюджетну систему 
в Україні”, забезпечивши і створивши для цього 
надійну податкову базу та формування бюджетів 
знизу до верху [2];

- організувати навчання службовців органів 
самоврядування і місцевих адміністрацій форм і 
методів роботи в ринкових умовах.

Ще одним джерелом формування кредитних 
фондів мають бути кошти членів кооперативу.

Щоб привабити і зацікавити сільгоспвиробни
ків до участі у кредитних кооперативах та фор
муванні їх кредитних ресурсів, необхідно перед
бачити, що держава забезпечить кооператив до
датково фінансовими ресурсами у розмірі 200 від
сотків від суми кредитних ресурсів залучених 
самими членами кооперативу. До цієї суми повинні 
входити кошти залучені з комерційних банків, депо
зити населення, іноземні позики, тобто все, що залу
чено членами кооперативу без допомоги держави.

Приблизно в такий спосіб в 60-ті роки організу
валась кооперативна кредитна система у Південній 
Кореї, яка має значний успіх. У 1961 році частка 
державного бюджету у кредитних фондах для сис
теми сільськогосподарської кооперації складала 57%, 
а вже у 1974 році - тільки 19%. Власні кошти 
кооперативу за ці роки не змінились і складають З 
відсотки, проте депозити населення з 20% на початку 
діяльності кооперативів зросли за згадані роки до 51 
відсотка [3]. Однак для того аби залучити кошти 
населення потрібні три базові умови: по-перше, 
населення повинно мати достатній рівень добробуту, 
щоби робити вклади; по-друге, фінансові інститути, 
яким вони довіряють свої заощадження, повинні бути 
надійними; по-третє, у населення повинні бути 
стимули до збереження, тобто процентна ставка, яку 
вони одержуватимуть, повинна бути реальною.

Враховуючи поведінку держави та багатьох довір
чих товариств щодо вкладників в останні роки, а також 
рівень добробуту нашого населення, надіятись на 
реальне масове надходження коштів з цього джерела 
до кредитних кооперативів не доводиться.

Тому пропонується дещо інший підхід до фор
мування кредитних фондів, з урахуванням наших 
особливостей, звичайно не виключаючи і внески 
населення. На рис. 1 подаються джерела формуван
ня кредитних фондів сільськогосподарського кре
дитного кооперативу. Відзначимо, що питання обся
гів внутрішніх джерел і розмір плати за користування 
кредитами вирішуються самими членами коопе
ративу тоді, як поведінка із партнерами зовнішніх 
джерел поповнення будується на умовах взаємо- 
вигідності між кооперативом та інвестором.

ауковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка 49



О л е к с а н д р  М о с к а л ь

Рис. 1. Джерела формування кредитних фондів у сільськогосподарському кредитному кооперативі

Інші джерела 
25%
< 500 

тис.грн.

Кошти 
бюджетів 
75% <1 
млн.грн
♦ державного
♦ місцевих

Рис.2. Формування кредитних фондів при організації 
сільськогосподарського кредитного кооперативу
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НАПРЯМ КИ РО ЗВИ ТКУ  КРЕДИ ТУВАН Н Я А ГРО П РО М И СЛ О ВО ГО  ВИРОБНИЦТВА В  РЕГІОНІ

Як уже наголошувалось, у створенні коопе
ративів для кредитування сільськогосподарського 
товаровиробника значна роль відводиться бю
джетним коштам. Тому при формуванні фондів 
кредитного кооперативу у перший рік його 
діяльності держава за заявкою членів кооперативу 
поповнює фонди кооперативу сумою у два рази 
більшою, ніж сформована членами кооперативу, 
включаючи банківські позики, депозити населення 
й інші надходження. Загальна сума кредитного 
фонду при державній реєстрації кооперативу 
повинна бути не меншою 500 тис. гривень, а з 
внеском держави це буде не менше -  1,5 млн.грн. 
(рис.2.), що дасть можливість проводити певні 
операції з кредитування, з початку короткостро
кового, враховуючи необхідність прискорення 
оборотності кредитних фондів та фінансової 
нестабільності на рівні держави, а з розширенням 
фінансових можливостей кредитних кооперативів 
та подоланням державою інфляційних процесів 
можна будеперейти до довгострокових кредитів. 
Для забезпечення високого рівня стійкості та 
ефективності кредитних кооперативів не слід 
обмежувати їх діяльність однією функцією -  
надання кредитів. Такі кооперативи, як стверджує

світовий досвід, працюють не ефективно через 
високі адміністративні витрати, високий ризик, 
відсутність надійного заставного майна до того ж 
низькі процентні ставки не дають можливості 
кооперативу заробляти гроші. Тому найефективн 
ішими є багатофункціональні, більш пристосовані 
до умов сільськогосподарського виробництва, 
кредитні кооперативи. Вони крім кредитування 
повинні виконувати й інші обслуговуючі функції. Це 
можуть бути послуги для своїх членів з постачання, 
маркетингу сільськогосподарської продукції, 
розрахунково-фінансовій діяльності та відкриттям 
депозитів, страхуванню, консультаційно-інфор
маційному забезпеченню тощо.
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WAYES OF CREDITING POLICIES DEVELOPMENT IN AGRICULTURE IN DEFINITE REGION

At this article are considéré the problems of the credit of supports agro-industrial production. It was underlined on 
the examples of the foreign countries, positive experience, according to the credit agri-productions across the system 
of the co-operative credit. The described sources of the formation funds for agriculture credit co-operatives were 
analized in Ukraine.
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ІРИНА П е т р о в с ь к а  
(Київ)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК, ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ІННОВАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ РЕГІОНУ: ПОНЯТТЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ

Процеси реформування, здійснювані в Україні, 
характеризуються певною нестійкістю і непевністю: 
паліативний характер економічних перетворень не 
дає гарантії суб’єктам економічного життя в їх 
безповоротності. Це, у свою чергу, призводить до 
того, що процеси роздержавлення і приватизації, на 
успішне здійснення яких покладалися надії по 
поліпшенню макро- і мікроекономічної ситуації, не 
забезпечили подібного поліпшення.

Не останню роль у цьому відіграла відсутність 
гарантії безпеки вкладання коштів в об’єкти 
приватизації при розробці і дірийнятті законів 
України, які забезпечують процес приватизації, а 
також відсутн ість законодавче закр іп лен о ї 
категорії “інвестиційного ризику”.

Процес приватизації, що здійснюється в Україні, 
зумовив появу нових економічних категорій ринку 
нерухомості, серед яких - попит на о б ’єкти 
нерухомості (інвестиційний попит), пропозиція 
об’єктів нерухомості (приватизаційна пропозиція) 
і інвестиційний ризик.

Слід зазначити, що діяльність будь-якого суб’єкту 
економічної активності пов’язана з обов’язковою 
наявністю ризику. Ризики можуть бути: комерцій
ними - зумовленими діяльністю самого суб’єкта 
економічної активності і некомерційними - такими, 
що визначаються і контролюються урядом.

Ризик здійснення господарської діяльності 
(комерційний ризик) виникає у зв’язку з недо
держанням прогнозованого обсягу доходу/прибут
ку від реалізації продукції і послуг, що викли
кається такими причинами:

1) у. зв’язку з неповною реалізацією продукції/ 
послуг: а) з причин, пов’язаних із внутрішнім харак
тером процесу виробництва і надання послуг (вияв
лення дефектів у виготовлен ій/реал ізованій продукції, 
невідповідність вимогам Держстандартів, ОСТів, 
нормативів, стандартів, вимогам якості, санітарним, 
радіологічним нормам і т.д.); б) з причин, пов’язаних 
із зовнішніми обставинами діяльності суб’єктів 
економічної активності (зміна кон’юнктури ринку, 
купівельної спроможності населення, поява аль
тернативної продукції, діяльність конкурентів і т.д.);

2) у зв ’язку зі зменшенням ціни реалізації 
продукції/послуг: а) з причин, пов’язаних із 
внутрішнім характером процесу виробництва/ 
реалізації (проблеми фінансового характеру - 
нестача власних оборотних коштів, необхідність 
повернення кредитів банку, термінові зобов’язання 
перед бюджетом, наявність заборгованості по 
зарплаті і т.д.); б) з причин, п ов’язаних із 
зовнішніми обставинами діяльності підприємства

(проблеми збуту продукції через ціну останньої);
3) у зв’язку з діяльністю контрагентів суб’єкта 

економічної активності (постачальників, спожи
вачів; банківських установ, податкових органів, 
місцевих адміністрацій).

В узагальненому вигляді - комерційні ризики, 
пов’язані з господарською діяльністю суб’єкта 
економічної активності можна уявити так (табл. 1.).

До чинників, що впливають на комерційні 
ризики, відносяться (розподіл їх на загальні й 
окремі проведено з точки зору макрорівня):

I.Загальні:
1) економічна ситуація в Україні: рівень інфляції, 
розмір облікових, кредитних, ломбардної ставок; 
показники прибутків і витрат бюджету, дефіциту 
бюджету; обсяг зовнішнього і внутрішнього боргу; 
розмір мінімальної! середньої заробітної плати, 
розмір мінімальної пенсії;
2) стан нормативно-законодавчої бази (відпо
відність наявних законів Верховної Ради України, 
указів Президента, постанов Кабінету Міністрів 
України потребам суб’єктів економічного життя 
для забезпечення функціонування останніх);
3) податкова політика держави (число обов’яз
кових податкових відрахувань і платежів, розмір 
податкових відрахувань, наявність податкових 
пільг, податкових кредитів);
4) діяльність органів влади державного і регіо
нального рівнів, органів галузевого управління (при 
наявності таких), податкових і фінансових органів;
5) діяльність кредитних установ (асортимент нада
них послуг, їх вартість, ступінь технічної оснащеності);
6) стан фінансового ринку (прибутковість по 
державних цінних паперах, розмір депозитного 
банківського відсотку, розмір прибутку по терміно
вому ощадному внеску).

II.Особисті:
1) спеціалізація суб’єкта економічної діяльності;
2) потужність (розмір) суб’єкта економічної діяльності;
3) рівень технічної оснащеності суб’єкта еконо- 
мічноїдіяльності;
4) зношеність основних фондів суб’єкта економіч
ної діяльності;
5) рівень підготовки кадрового складу суб’єкта 
економічноїдіяльності (вік, освіта, кваліфікація, 
стаж роботи);
6) фінансове становище суб’єкта економічної 
діяльності (стан власних оборотних коштів, наявність 
кредитів банку, зобов’язань перед бюджетом);
7) технологія виробництва (дотримання вимог до 
сировини, матеріалів, комплектуючих складових і т.п.):
8) цінова політика суб’єкта економічної діяльності.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК, Я К  ЧИННИК ВПЛИВУ НА О БС Я Г ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ:
________________________ ПО Н ЯТТЯ І М ЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНА ЧЕННЯ________________________

Таблиця 1
Комерційні ризики суб’єкта економічноїактивності

Назва ризику Негативний вплив на прибутки 
суб’єкта економічної активності

Нестійкість попиту населення/споживачів Падіння попиту на продукцію/послуги з 
ростом цін

Поява альтернативного продукту/послуги Зниження попиту на реалізовану продук
цію/послуги

Зниження цін конкурентами Зниження ціни реалізації продукції/послуг

Збільшення виробництва конкурентами Падіння обсягу реалізації продукції/послуг 
або зниження цін на них

Зростання податкових ставок Зменшення чистого прибутку

Неплатоспроможність споживачів Падіння обсягу реалізації продукції/послуг

Зростання цін на енерго- і теплоносії, си
ровину, матеріали, транспортні переве
зення

Зниження обсягу прибутку

Залежність від постачальників, відсутність 
альтернатив

Зниження обсягу прибутку

Нестача оборотних коштів Збільшення обсягів потреби в кредитах

Фіскальне відношення місцевої влади Додаткові витрати на виконання їх вимог

Нестабільність якості вихідної сировини Зменшення обсягу фінансових коштів 
через переналагодження устаткування, 
зниження якості готової продукції/послуг

Низька якість або повна відсутність 
устаткування для очищення викидів

Збільшення витрат на придбання очисних 
споруджень

Інвестиційний ризик є різновидом комерційного 
ризику. Він припускає можливість одержання інвес
тором очікуваного прибутку від діяльності під
приємства, у який вкладається капітал (інвестиції-). 
Інвестиційний ризик виникає при вкладанні коштів 
в об’єкти нерухомості (будинки, спорудження, 
будівництва й інші основні фонди), нематеріальні 
активи (програмні продукти, права користування 
товарними знаками, патентами, “ноу-хау”, гудвіл і 
т.д.), при придбанні фінансових інструментів (цінних 
паперів, валюти). Ризик полягає у можливості 
виникнення фінансових втрат в результаті непев
ності здійснення інвестиційної діяльності.

Найбільш важливим для потенційних інвесторів 
при вкладанні коштів є термін, умови вкладання 
капіталу, гарантії його повернення, одержання 
прибутку. При цьому проблема повернення 
вкладених капіталів має для інвестора більш 
важливе значення, аніж потенційна прибутковість 
об’єкта вкладення фінансових коштів.

Можливість виникнення інвестиційного ризику, 
так само як і сума збитків, який він може 
викликати, у кожному конкретному випадку має 
свої особливості. У з в ’язку з цим важливо 
спрогнозувати можливість ризику, а у випадку його 
реалізації - і суму збитків від нього.

Розвинуті країни у своїй економічної і госпо
дарської практиці реалізують два шляхи зменшен
ня ризиків і втрат від них: шляхом організації 
профілактичних заходів і системи страхування від 
ризиків. У першому випадку зменшення ризику і, 
відповідно, втрат, досягається організаційними 
заходами підприємця; страхування підприємств від 
ризику здійснюється страховими і перестра- 
ховими компаніями. Цілком природно, що довіра 
потенційних інвесторів вище у випадку макси
мального попередження можливого ризику.

Наявність високого ступеня ризику знижує 
зацікавленість інвесторів у гарантованих вкладен
нях через сумніви в одержанні дивідендів і
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зберіганні навіть початкової вартості вкладеного 
капіталу (акцій), що може призвести до зниження 
потенційного інвестиційного попиту. Воно зумов
люється відсутністю гарантій щодо виплати сум 
прибутків по цінних паперах у раніше визначених 
обсягах, причому ступінь ризику прямо про
порційна як тривалості процесу інвестування, так 
і вартості інвестицій.

В практиці економічно розвинутих країн розмір 
прибутку на довгострокові інвестиції вище, аніж 
на короткострокові, що пояснюється більшою 
непевністю - великим ризиком повернення 
вкладеного капіталу. Для довгострокових  
капіталовкладень ризик неплатоспроможності і 
вплив інфляції, як правило, значно вищі тому, що 
для них збиток від втрат основної суми боргу 
більш е, ніж зростання процентних ставок. 
Відповідно, потенційний інвестор зацікавлений у 
довгострокових вкладеннях, повинен макси
мально враховувати умови виникнення можливого 
інвестиційного ризику, його ступінь і розробити 
можливі заходи щодо його попередження або 
зменшення. Інвестор може одержати прибуток 
шляхом вкладання капіталів (придбання цінних 
паперів) практично в будь-яке підприємство, при 
цьому головним є визначення умов, за яких 
вкладення капіталу буде вигідним.

Схематично алгоритм достовірної оцінки рівня 
інвестиційного ризику можна уявити у вигляді 
такого “ланцюжка” дій:

1) максимальне урахування всіх чинників - умов, 
які впливають на виникнення ризику; 2) визначення 
можливості виникнення ризику по кожному з чин
ників (ВР); 3) визначення розміру можливих (потен
ційних) втрат (фінансових, матеріальних, трудових, 
моральних) при настанні дії кожного чинника (РВ);
4)визначення розміру рівня ризиків (РРін):

РРін = ^  ВРІРВІ
і=1

До чинників, що впливають на виникнення і 
наступний розмір інвестиційного ризику відно
сяться чинники вказані у таблиці 2.

Урахування сукупного впливу раніше зазна
чених чинників комерційного ризику і чинників 
інвестиційного ризику, зазначені в таблиці 2, 
дозволить визначити перелік усіх чинників, що 
впливають на виникнення ризиків.

Наступним етапом оцінки інвестиційного ризику 
є побудова “шкали значущості” цих чинників - від 
менш значущого - до більш значущого.

Потім можливо проведення умовної оцінки 
впливу кожного чинника: негативне - “-1 ”, позитивне 
- “+1 ”, нейтральне - “0”, із наступним визначенням 
доцільності здійснення інвестиційної і комерційної 
діяльності на підставі підрахунку позитивних і 
негативних балів. При переваженні негативних 
балів здійснення інвестиційної і комерційної

діяльності відносно суб’єкту економічної діяльності 
варто вважати недоцільним (у цьому випадку 
суб’єкт знаходиться в зоні критичного або 
катастроф ічного ризику). При переваженні 
позитивних балів суб’єкт знаходиться в зоні 
припустимого ризику, у даному випадку необхідно 
для зниження ступеня ризику використовувати 
заходи щодо його мінімізації і диверсифікації.

Проте, в реальності неможливо визначити 
сукупний вплив умов тільки як позитивний або 
негативний, тому, що кожна умова, яка входить у 
дану сукупність, має свою характеристику, у 
зв’язку з чим сценарій оцінки інвестиційного 
ризику носить певною мірою загальний характер.

На практиці при оцінці інвестиційного ризику 
необхідним є урахування впливу кожної умови. 
Орієнтиром при виборі,сфери вкладення капіталу 
повинен бути певний постійний критерій, прийнят
ний для порівняння вигідності вкладення коштів у 
будь-яку сферу економіки. Порівняння прибут
ковості проводиться між операціями вкладення 
коштів в об’єкт інвестування (акції) у розрахунку 
на одержання дивідендів і розміщення коштів на 
депозиті в банку.

Прибуток від інвестування і вигідність вкла
дання розуміється з погляду одержання дивіден
дів. Підставою для подібного порівняння виступає 
критичний відсоток чистого прибутку (відсоток, 
який необхідно направити керівництву об’єкту 
інвестування на сплату дивідендів інвестору, із 
тим, щоб їх розмір був зіставним із прибутком по 
депозитному внеску). Визначити цей відсоток 
можна, спираючись на дані про вартість акцій, 
отримані за підсумками аукціону, відсотки по 
депозитному внеску і розміру рендиту - обсягу 
прибутку, що припадає на одну акцію. Чим нижче 
критичний відсоток чистого прибутку, тим вищим 
є ризик інвесторів щодо повернення вкладених 
капіталів в об’єкт інвестування (акції). З огляду 
на критичний відсоток чистого прибутку, інвестор 
може вибрати форму вкладення кап італу: 
“пасивну” - на депозит у банку або “активну” - 
вкладання коштів в об’єкт інвестування з метою 
участі в його підприємницькій діяльності.

Інвестиційний ризик можна визначити як 
показник критичної ціни акції: при досягненні нею 
межі вартості вигідніше здійснювати операцію по 
розм іщ енню  коштів у банку, ніж  вкладати 
фінансові активи в об’єкт інвестування.

Визначившись із вкладенням капіталів - об’єкт 
інвестування, потенційний інвестор вибирає сферу 
економіки для вкладання коштів. Світовий еконо
мічний досвід підтверджує, що найбільш швидка 
віддача від вкладених капіталів забезпечується 
в сфері обігу, у зв’язку з чим вкладання коштів в 
об’єкти галузей економіки - торгівлі, громад
ського харчування, побутового обслуговування, 
туризму - є достатньо прибутковим і надійним.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК, Я К  ЧИННИК ВПЛИВУ НА О БС Я Г ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУ РСІВ РЕГІОНУ:
________________________ П О Н ЯТТЯ І  М ЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ  _______________________

Таблиця 2
Чинники інвестиційного ризику

Чинник Характер впливу чинника на інвестиційний ризик

негативний (такий, що збільшує 
ступінь ризику)

позитивний (такий, що зменшує 
ступінь ризику)

Нормативно-законодавчі гарантії права 
власника (т.зв. «Список А.Оноре»)

Не передбачені законом Розроблені

Стан макроекономічної ситуації Наявність кризових явищ Сприятливий макроекономічний фон

Стан нормативно-законодавчої бази Відсутність основних законів Наявність законів, необхідних для 
функціонування ринкової економікг

Ставлення населення до інвестиційних 
процесів

Негативне Сприйняття даних процесів

Наявність інвестиційних коштів у 
масового потенційного інвестора

Відсутність фінансових джерел Наявність фінансових джерел

Організаційний порядок оформлення 
документів

Ускладнений Спрощений

Розміщення о б ’єкта вкладення 
інвестицій

Віддалені від районів з інтенсивним 
споживчим потоком

У районах з інтенсивним спожив
чим потоком

Спеціалізація (профіль) об'єкта інвестування Підприємство широкого профілю Вузькоспеціалізоване підприємство

Потужність (розмір) об’єкта інвестування Велике Дрібне або середнє

Рівень технічного оснащення об'єкта 
інвестування

Застарілеї зайве устаткування Сучасне, високотехнологічне устатку
вання

Знос основних фондів об’єкта інвесту
вання

Зношені основні фонди Сучасні основні фонди

Рівень спеціальної підготовки у потен
ційного інвестора для організації! ведення 
власної підприємницької діяльності

Відсутність необхідних знань Наявність необхідних навичок

Наявність необхідних ф інансових  
коштів у потенційного інвестора

Недостатній обсяг ресурсів Наявність необхідної суми

Відношення до потенційних інвесторів 
трудових колективів

Негативне Позитивне

Вартість інвестування Висока Низька

Інвестиційний ризик може бути знижений за 
рахунок зменшення негативного характеру умов, 
які формують ризик, і посилення їх позитивного 
впливу, що може бути досягнуто проведенням 
оцінки інвестиційного ризику.

Оцінка інвестиційного ризику не передбачена 
сучасною законодавчою базою, проте, на нашу 
думку, без такої оцінки будь-яке вкладання коштів 
буде недоцільним, тому що існуючий порядок 
інвестування не гарантує інвесторам зберігання 
вкладених капіталів. При цьому, останнє є 
основною вимогою кожного інвестора, у зв’язку 
з чим потенційним інвесторам необхідним є, крім 
знання чинників, що впливають на вартість 
об’єктів, уміння визначити ступінь інвестиційного

ризику з тим, щоб по можливості зменшити його 
або відмовитися від вкладання коштів в об’єкт, 
якщо таке зниження є неможливим.

Дослідження інвестиційного ризику обов’язково 
має припускати сценарій його оцінки, який повинен 
передбачатись інвестиційним проектом кожного 
об’єкта інвестування. На наш погляд, в інвестицій
ному проекті оцінка ризику повинна випереджати 
складання бізнес-плану і, більш того, - бути 
орієнтиром для нього. Визначивши ступінь ризику 
і чинники, що його збільшують, у бізнес-плані, який 
передбачає розгляд схеми організації процесу 
функціонування підприємства, що інвестується, 
необхідно передбачити заходи щодо пом’якшення 
або нівелювання впливу даних чинників. Інфор
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мація про ступінь інвестиційного ризику дає 
потенційному інвестору можливість вибору 
об’єкту ефективного інвестування.

Мета розробки сценарію оцінки інвестиційного 
ризику міститься втому, щоб відобразити у ньому 
наявне уявлення про ризик, його ступінь при 
інвестуванні у будь-який об’єкт. Механізм оцінки 
інвестиційного ризику має варіантний характер, 
оскільки в кожному конкретному випадку його 
визначення зумовлене розміром об’єкта інвесту
вання, що, у свою чергу, залежить від чинників, 
які впливають на конкретне підприємство. 
Основним принципом розробки механізму оцінки 
є максимальне урахування всіх умов, спроможних 
збільшити або зменшити інвестиційний ризик.

Встановлення “ рейтингу ризикованості” 
вкладення коштів в об ’єкти інвестування, які 
знаходяться на території регіонального/місцевого 
органу влади, із подальшою його публікацією в 
засобах масової інформації для ознайомлення всіх 
зац ікавлених осіб , д озволить забезпечити  
“прозорість” процесів зміни власника конкретних 
об’єктів нерухомості.

Завдання зниження інвестиційного ризику 
полягає у вирішенні проблем, що пов’язані з 
вивченням місткості й перспектив розвитку ринку 
нерухомості, оцінки витрат об’єкту інвестування 
по виготовленню/реалізації продукції/послуг, 
порівняння їх із цінами реалізації для визначення 
потенційної прибутковості об’єкту інвестування і 
попередження можливих негативних наслідків 
інвестиційної діяльності.

У свою чергу, інвестиційний ризик є не
від’ємним елементом інноваційно-інвестиційного 
процесу, оскільки впливає на зацікавленість 
потенційних інвесторів у вкладанні капіталів в 
об’єкти інвестування. У зв’язку з цим запро
понована методологія визначення наявності і 
розміру показника інвестиційного ризику дає 
можливість скласти достатньо повну харак
теристику даної економічної категорії, визначити, 
у зв’язку з цим, ступінь його впливу на обсяг 
інноваційних ресурсів регіону і, згодом, розробити 
комплекс заходів щодо зниження можливих 
негативних наслідків подібного впливу та підви
щити таким чином ефективність інвестування.

S um m ary

Iryna Petrovskaya

“INVESTMENT RISK, AS INFLUENCE FACTORY ON THE MEASURE OF REGIONAL INNOVATIVE RESOURCES:
DEFINITION AND THE METHODOLOGY OF DEFINITION

The investment risk, as a term, is defined, its reasons and factors are given; the algorithm of evaluation of the level 
of investment risk is proposed; the necessity of mechanism of investment risk evaluation in transforming economy is 
grounded.
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Л ю д м и л а  Д и м ч у к  
( Ч е р н ів ц і)

ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: 
УМОВИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

Відомо, що силою, яка спонукає діяти підпри
ємства більш ефективно, виробляючи високоякісну 
продукцію і надаючи відповідні послуги, знижуючи 
при цьому ціни, є конкуренція. Це робить проблему 
конкуренції надзвичайно важливою для економічної 
теорії та практики, особливо враховуючи, що якість 
української продукції поки що значно програє в 
порівнянні з іноземними аналогами.

У найзагальніших рисах термін “ конкуренція”, 
що походить від латинського слова concurrere- “зі
штовхуватись”, означає суперництво у певній сфері 
між окремими суб’єктами (конкурентами), зацікав
леними у досягненні однієї і тієї ж мети. Відповідно, 
конкурентні відносини можуть існувати і існують в 
усіх сферах людської діяльності, виступаючи 
вирішальним фактором розвитку суспільства.

У сучасній світовій літературі дослідники 
конкуренції схильні зосереджувати свою увагу на 
двох головних його аспектах, залежно від того, який 
саме (макро- чи мікроекономічний) рівень вони 
розглядають. Так, американські економісти 
Дж.Грейсон і К.О.Делл, а також вітчизняний 
дослідник Мочерний С.В. розглядають конкуренцію 
на макрорівні і тлумачать її як стимул зростання і 
розвитку країни [3, с.71] та механізм стихійного 
регулювання пропорцій суспільного виробництва [4, 
с. 164]. Інші дослідники, які акцептують увагу на 
мікроекономічному рівні, обмежують її стосунками 
між певними суб’єктами відносин виробництва та 
купівлі-продажу. Серед таких доцільно згадати 
Радеєва В.В. та Бузгаліна A.B., які трактують 
конкуренцію, як систему взаємовідносин між 
економічно самостійними виробниками або 
продавцями товарів чи послуг [7, с. 367-368], та 
Мамедов О.Ю., що розглядає її як вільну боротьбу 
між виробниками і покупцями за отримання 
максимального доходу [4, с. 117] .

Термін “конкуренція” визначений Законом 
України “Про обмеження монополізму та недобро
совісної конкуренції в підприємницькій діяльності” від 
18 лютого 1992р. У статті 1 під конкуренцією він 
має на увазі “змагальність підприємств, коли їх 
самостійні дії обмежують можливості кожного з них 
впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку 
і стимулюють виробництво тих товарів, яких 
потребує споживач” [ 1 ]. Крім цього закону існує ціла 
низка законів, що регулюють функціонування 
конкуренції в Україні: “ Про Антимонопольний комі
тет” від 26 листопада 1993 р. “Про захист від недоб
росовісної конкуренції”  від 7 червня 1996р. та інші.

Для уточнення сутності конкуренції доцільно 
зупинитись на наявному у науковій літературі

понятті “конкурентоздатність” . Остання в загаль
них рисах відображає реальні чи потенційні 
можливості конкретних економічних суб’єктів- 
конкурентів переважати над суперниками у 
досягненні своєї мети.

Загальновизначеного поняття конкурентно- 
здатності не існує. На думку українського науковця 
Соколової Л. В., це можливість певного класу об’єктів 
(товару, підприємства, країни) займати певну ринкову 
нішу [9, с.32] Магалецький Г.В. під конкурент- 
ноздатністю розуміє сукупну відносну харак
теристику товару, яка показує відмінність товару в 
кращий бік від товару конкурента за ступенем його 
якості і задоволення потреби, а також затратами на 
його виробництво і споживання [7, с.84]. Економічний 
словник-довідник дає таке тлумачення цього явища: 
“це відповідність товару вимогам ринку, можливість 
збуту його на конкретному ринку “[5, с. 164].

Потрібно зауважити нерозривний взаємозв’язок 
у визначенні конкурентноздатності на мікро- та 
макро-економічному рівнях: конкурентоздатність 
певного товару є проявом конкурентоздатності 
конкретного підприємства, що цей товар виробляє 
та реалізує, а конкурентоздатність підприємств 
відображає конкурентоздатність відповідної галузі 
та країни в цілому.

Проблема заповнення внутрішнього та зовніш
нього ринку конкурентоспроможною вітчизняною 
продукцією є для України не новою і досить 
болісною. Важливим кроком до вирішення даної 
проблеми є Послання Президента України Л. Д. 
Кучми до Верховної Ради “Україна: Поступ у XXI 
століття”, одним з пріоритетних напрямків якого 
є розвиток переробної та харчової промисловості 
України . Зазначимо, що на виконання завдань 
вказаного послання впливає низка як позитивних, 
так і негативних факторів. Безумовно, позитивним 
фактором є певні зрушення в економіці України, 
зокрема, зростання обсягів виробництва перероб
ної та харчової промисловості на 7,8% у 2000р. 
порівняно з попереднім. Негативними факторами, 
що гальмують випуск конкурентоздатної продук
ції харчової та переробної промисловості, на думку 
автора, є наступні:
• невідповідність українських стандартів світовим;
• відсутність новітніх техніки і технології для 
переробки сільськогосподарської продукції, 
внаслідок обмеженості коштів у підприємств цієї 
галузі для їх придбання;
• неконвертованість української гривні, що 
створює певні перешкоди при розрахунках між 
іноземними та вітчизняними партнерами та ін.
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Яка ж саме продукція вітчизняної харчової та 
переробної промисловості є достатньо конкурен
тоздатною на внутрішньому та зовнішньому 
ринках і чому?

Всю продукцію вітчизняної харчової промис
ловості доцільно об’єднати в три умовні групи:

1. Продукція, що користується високим рівнем 
попиту на зовнішніх та внутрішніх ринках.

2. Продукція, яка користується попитом лише 
на внутрішніх ринках.

3. Продукція, яка має обмежений попит на 
внутрішньому та зовнішніх ринках.

До першої групи варто віднести молоко та про
дукти його переробки, насамперед казеїн, який 
користується неабияким попитом яку країнах да
лекого (в основному в Німеччині, Польщі,Франції-), 
так і ближнього (Росія) зарубіжжя. У 1999 рр. 
обсяги експорту цього продукту досягли 90% від 
загального виробництва казеїну в Україні. Але, на 
жаль, намітилась тенденція до скорочення обсягу 
експортних поставок. Так, у 1999 р. порівняно з 
1998р. вони скоротились на 1073 тис.дол. США.

Великим попитом у країнах СНД користується 
молоко і вершки збирані; обсяг експорту цього 
продукту у 1999р. зріс на 5,85 і становив 39 879 
тис. дол. США, що складає 60% від загального 
виробництва цього продукту в Україні.

У країнах далекого зарубіжжя користуються 
тверді сири, обсяги експортних поставок яких у 
1999 р„ порівняно з 1998 р. зросли на 859 тис. дол, 
а також масло вершкове (обсяги експорту цього 
продукту з України у 1999 р. скоротилися порівняно 
з 1998 р. на 5 770 тис. дол.). Це пов’язано, на думку 
автора, з тим, що вітчизняна харчова промис
ловість не налагодила виробництво масла вершко
вого в широкому асортименті та зручній упаковці. 
Проте йогурти і кефіри вітчизняного виробництва 
попитом на зовнішньому ринку не користуються і 
відносяться скоріше до другої групи.

Крім молока і молокопродуктів, до першої групи 
належать також плодоовочеві консерви, кетчупи, 
майонези таких відомих українських виробників як 
“Компанія “Чумак”, “Верес” тощо, які певною мірою 
завоювали внутрішній ринок і користуються значним 
попитом в Росії та Ізраїлі; крім того, продукція 
спільного підприємства “Компанія “Чумак” відома 
закордонним споживачам в Німеччині, країнах 
Балтії, Канаді, США та Кіпрі [2, с.ЗО]

До другої групи продуктів переробної та харчо
вої галузі насамперед доцільно віднести м’ясопро- 
дукцію (зазначимо, що це не стосується м’ясної 
сировини, яка користується значним попитом в 
країнах СНД та Азії, відносячись таким чином 
до першої групи), а також м’ясо птиці, українські 
виробники якого несуть численні збитки внаслідок 
значної різниці в цінах між вітчизняною та 
імпортною аналогічною продукцією; тому м’ясо 
птиці радше належить до третьої групи).

Значно поліпшуються справи на підприємствах, 
які виробляють морозиво і чіпси. З метою захисту 
вітчизняного товаровиробника, Урядом було підви
щено ввізне мито на чіпси. Як насідок- поява нових 
вітчизняних товаровиробників цієї продукції, 
скорочення імпортних поставок. Основною перешко
дою для виробників чіпсів є неможливість використо
вувати вітчизняну сировину в повному обсязі для 
виробництва цього продукту. Це пов’язано з відсут
ністю налагодженої технології вирощування та збору 
картоплі, можливістю її використання лише в певній 
період часу та відсутністю в достатній кількості 
картоплі відповідних сортів. Такий стан змушує 
вітчизняних товаровиробників чіпсів купувати 
сировину за кордоном, що збільшує вартість виробів 
і робить їх неконкурентоздатними на зовнішніх ринках.

На внутрішній ринок зорієнтовано також вироб
ництво цукру, макаронних виробів, маргарину й олії.

До третьої групи переробної та харчової промис
ловості належать, насамперед, кондитерська про
мисловість, що знаходиться сьогодні в критичному 
стані. Внаслідок встановлення з 2.06.2000р. міні
мальних цін на цукор і скорочення його виробництва, 
внаслідок зменшенняурожайності цукрового буряку 
в Україні. Наприклад, у 1999р. виробництво цукру 
скоротилось на 0,3 млн. т. Ще одним негативним 
чинником є скорочення обсягів виробництва про
довольчого зерна, підвищення цін на нього. Згідно 
оцінкам спеціалістів Департаменту сільського госпо
дарства США (ШОА), причинами скорочення є :
- зменшення використання мінеральних добрив і 
засобів захисту рослин від шкідників;
- скорочення посівних площ;
- несприятливі погодні умови .

Усе це негативно впливає на рівень конкуренто- 
здатності українських солодощів, тому що робить 
вироби дорожчими. Сьогодні кондитерські вироби 
користуються попитом в країнах Середньої Азії, 
СНД, особливо в Росії, яка для України чи не найго
ловніший конкурент на зовнішньому ринку солодощів.

Якщо ціни на цукор і муку зростатимуть і надалі, 
то через 1 -2 роки Україна втратить свою нішу на зов
нішньому ринку по продажу кондитерських виробів.

Дуже низький рівень конкурентоздатності 
мають рибні консерви, які виробляються в Україні. 
На сьогоднішній день 60-70% внутрішнього ринку 
займає імпортна продукція і лиш е 30-40%  
вітчизняна [8, с 54 ]. Основними перешкодами для 
вітчизняних товаровиробників рибних консервів є:
- недостатнє забезпечення сировини для вироб
ництва консервних банок (цей метал виробляється 
на єдиному заводі, який знаходиться в м.Залоріжжя);
- відсутність в достатній кількості вітчизняної рибної 
сировини, що не дає змогу українським виробникам 
розширювати асортимент рибної продукції;
- застаріла технологія виробництва.

Отже, тільки окремі види продуктів, такі як: 
плодоовочеві консерви, кетчупи, майонези фірм
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“Верес”, “Компанія “Чумак” є безумовно конкурен
тоздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. Для підвищення конкурентоздатності 
вітчизняної харчової промисловості автор пропонує 
вжити наступні заходи:
- Переглянути вітчизняні стандарти по вироб
ництву продуктів харчування у відповідності до 
світових, що поліпшить їх якість і частково відкриє 
цій продукції доступ на зовнішні ринки.
- Налагодити “органічне” виробництво продуктів 
харчування (без використання хімічних домішок і 
без забруднення при цьому навколишнього середо
вища), із застосуванням високоточних технологій, 
які забезпечуватимуть максимальне використання 
всіх природно-кліматичних чинників регіону.

За оцінкою агентства “М іллер та мур” , у 
першій половині XXI століття до 40% виробництва 
припадатиме на продукцію і технології, пов’язані 
з екологією [6, с .51 ].

Як підтверджую ть дослідження багатьох 
вчених, таких, як М.Портер, Ф. Кернкросс та ін., 
урахування екологічних чинників при виробництві 
продуктів харчування, може підвищувати конку- 
рентоздатність фірм і їх виробників [6 с.48].

Виробництво таких продуктів харчування на 
території України дало б можливість збільшити 
експортні поставки продовольства, зокремам’яса 
і м’ясопродуктів на ринки країн далекого і 
ближнього зарубіжжя.

• Здійснювати захист вітчизняних виробників 
продовольства шляхом надання експортних 
субсидій для вивозу надлишків продовольчих 
товарів, як це робиться в країнах-членах ЄС.

• Використовувати експортний міжнародний 
лізинг як джерело збуту вітчизняної продукції на 
зовнішніх ринках та імпортний міжнародний лізинг 
як джерело надходження на Україну новітнього 
обладнання і технологій для переробки сільсько
господарської продукції.

■ Активніше залучати іноземні інвестиціїу вигляді 
не тільки грошових потоків, але і новітніх технологій 
по переробці сільськогосподарськоїсировини.

• Активніше проводити дослідження зовнішніх 
ринків. Як показав аналіз літературних джерел, в 
Україні цільові зовнішні ринки майже не досліджу
ються. Це пояснюється тим, що такі дослідження 
потребують багато часу, дуже трудомісткі .

Отже, активне використання міжнародного 
лізингу, активне проведення маркетингових 
досліджень фірмами-виробниками продуктів 
харчування поряд з державною  підтримкою 
зробить їх продукцію конкурентоздатною як на 
внутрішньому, так і назовнішніх ринках.
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Ludmila Dymchuk

FOOD AND PROCESSING INDUSTRIES: CONDITIONS OF COMPETITIVENESS

In this article is given the analysis of competitiveness of products of food and processing industries in local and 
outside markets and specific measures on increasing of its affectivity are proposed .
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Ю р ій  Л о п а т и н с ь к и й  
( Ч е р н ів ц і)

РЕСУРСНО-ПЩПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Забезпечення економічного розвитку зумов
лене багатьма чинниками: ресурсними, інвести
ційними, інноваційними, технологічними, еко
логічними, соціальними та ін. Шляхи зростання 
можуть бути екстенсивними та інтенсивними в 
залежності від ступеня реалізації наявного та 
залученого потенціалу.

Будь-яка економічна діяльність здійснюється 
на ресурсній базі, яка, як відомо, може бути 
представлена факторами виробництва. Традиційно 
виділяють чотири групи факторів. З початку XIX 
ст. це три види ресурсів Ж.-Б.Сея а  земля, праця, 
капітал, до яких на початку XX ст. А.Маршалл 
додав підприємництво. У кінці минулого століття 
до них добавляють інформаційний, екологічний та 
інші фактори. Поряд із цим, класичні фактори 
виробництва продовжують залишатися в основі 
інших економічних концепцій та теорій.

Наявність ресурсів (факторів виробництва) часто 
оцінюється як економічний потенціал. Проте сама 
по собі наявність ресурсів ще не забезпечує їхнього 
ефективного використання, тобто ресурси -  це ще 
не потенціал. Потенціал, за визначеннями тлумачних 
словників, -  це джерела, можливості, засоби, що 
можуть бути використані для розв’язання задач та 
досягнення певної мети. Економічний потенціал -  
сукупна здатність виробляти продукцію  та 
надавати послуги, що характеризується продук
тивністю (віддачею) ресурсів. Відповідно, потенціал 
безпосередньо залежить як від наявності ресурсів, 
що складають фактори виробництва, так і від рівня 
їхнього використання.

У значній мірі це стосується аграрного 
виробництва, де земля є основним його засобом. 
Особливістю вітчизняного сільського господар
ства також є вагома частка ручної праці, спри
чинена недостатнім  рівнем забезпеченості 
капіталом. Найбільш суттєвою прогалиною є 
низький рівень підприємництва, що зумовлює 
відсутність ініціативи та творчого розвитку галузі.

За допомогою підприємницької діяльності 
здійснюється поєднання всіх інших видів ресурсів і 
за рахунок ефекту синергізму отриманий результат 
повинен бути більше, ніж сума потенціалів окремих 
складових. Згідно концепцій економічної теорії, 
фактори виробництва взаємозамінні, однак земля й 
підприємництво належать до найменш замінних 
ресурсів. При цьому, особливістю земельних 
ресурсів, як відомо, є абсолютна обмеженість і 
неможливість переміщення у просторі.

В Україні наявні непогані умови для аграрного 
виробництва, проте рівень потенціалу має регіональні

особливості. Зокрема це стосується Карпатського 
регіону, до якого, як правило, відносять Чернівецьку, 
Івано-Франківську, Закарпатську та Львівську 
області. їх поєднує не тільки територіальна прив’язка, 
але й схожі історичні долі тривалої відірваності від 
центральної України, подібні структура та навички 
економічної діяльності, землезабезпеченість, 
демографічна ситуація, культурні традиції етнізо- 
ваного націоналізму та ін.

Ресурсна особливість Карпатського регіону у 
першу чергу пов’язана із забезпеченістю сільсько
господарськими земельними угіддями. Наявність 
гірської та передгірної природно-кліматичних зон 
зумовлюють низький рівень забезпечення сіль
ськогосподарськими угіддями в цілому і, особ
ливо, ріллею. Наприклад, у Чернівецькій області 
від загальної земельної площі сільськогосподарські 
угіддя складають тільки 59 %, із них рілля (рівень 
розораності) -  72 % [2, с.88]. По Україні в цілому 
сільськогосподарські угіддя займають 69 %, 
розораність -  78 % [1, с. 171]. Поряд із цим, 
спостерігається загальна тенденція зменшення 
абсолютних значень площі сільськогосподарських 
угідь і, відповідно, їхньої частки у загальному 
земельному фонді за рахунок їхнього вилучення 
із сільськогосподарського обороту. Відбуваються 
зміни й у структурі угідь по Україні та регіону.

Досліджувані області мають найнижчі в Україні 
показники забезпеченості земельними угіддями в 
розрахунку на одного жителя. Це пов’язано як із 
незначними площами угідь, так і з високою 
щільністю населення. (Тому до переліку найменш 
землезабезпечених потрапляє і Донецька область 
з найвищою щільністю населення в Україні.) 
Станом на 1 січня 2000 р. показники землезабез- 
печеності наведені у таблиці 1.

Таблиця І
Землезабезпеченість Карпатського регіону *

Для Карпатського регіону характерні схожі 
параметри природно-сільськогосподарського

Області
Площа на одного 

мешканця, га
Коефіцієнт 

розораності угідь
сільгосп- 
. угідь

ріллі

Закарпатська 0,36 0,15 0,42
Івано-Франківська 0,43 0,28 0,65
Львівська 0,47 0,31 0,70
Чернівецька 0,51 0,36 0.72
В цілому 
по Україні

0,85 0,66 0,78

* Розраховано автором на основі даних Статистичного 
щорічника України за 1999 рік [1]
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районування. У гірській зоні -  це буроземні грунти; 
у передгірній -  підзолисто-буроземні та підзо
листо-глейові; у лісостеповій зоні Чернівецької, 
Івано-Франківської та Львівської областей -  
сіролісові грунти та чорноземи. Певні відмінності 
є у Львівському поліссі -  дерново-підзолистий та 
дерново-карбонатний агротип фунтового покрову.

Крім того, що для гірської та передгірної зон 
притаманні низькородючі фунти, також мають місце 
часті змиви грунтів під час паводків за рахунок 
великої кількості опадів та вітрова ерозія внаслідок 
більш сильних, ніжу рівнинній частині, вітрів. При 
цьому переважають дрібноконтурні наділи. Поряд 
з надлишковою хімізацією у попередні періоди (70- 
80-ті роки) це зумовлює специфічні екологічні 
проблеми використання земельних ресурсів.

Будь-які грунти, особливо низькородючі, 
потребують проведення агротехнічних заходів з 
їхнього покращання. Однак, у останні роки в Україні 
загрозливої тенденції набуло погіршення родючості 
грунтів, що пов’язано зі зменшенням у порівнянні з 
1990 роком внесення органічних (у 2,5 рази) та 
мінеральних добрив (у 5 разів); падінням обсягу 
заходів з приведення грунтів до оптимальних 
морфологічних параметрів -  вапнування кислих 
грунтів (у 5 разів), гіпсування засолених (у 6,5 разів); 
спадом обсягу меліоративних (у 22 рази), особливо 
осушувальних робіт. Недостатні розміри необхідних 
агротехнічних заходів призводять до ерозії, змиву, 
дефляції грунту. Сприяє цьому і неконтрольована 
вирубка лісів у регіоні, яка має місце. Сукупність 
факторів обумовлює зменшення вмісту гумусу та 
зниження родючості фунту. Всі ці негативні явища 
характерні для Карпатського регіону.

Низький рівень землезабезпеченості регіону 
пов’язаний як з природно-географічними факто
рами, так і з щільністю сільських населених пунктів 
і, відповідно, високою щільністю населення. 
Окремі демофафічні параметри регіону наведені 
у таблиці 2 станом на 1 січня 2000 р.

Таблиця 2
Демофафічна ситуація Карпатського регіону *

Області
ЩІЛЬНІСТЬ

населення, 
чоп. на І 

км 2

ЩІЛЬНІСТЬ 

сільських 
населених 

пунктів 
на 1 тис. км2

Питома вага 
сільського 

населення, %

Природний
приріст

населення,
проміле

На 1000
ЖІНОК

припадає
ЧОЛОВІКІВ

Закарпатська 100 45 61,0 -0,4 928
Івано-Франківська Ю5 55 56,5 -1,9 903
Львівська 125 85 39,2 -3,2 911
Чернівецька 115 49 57,2 -22 875
В цілому 
по Украї ні

82 48 32,0 -7,0 871

* [І, с. 33-34; с. 339; с. 351]

У цих областях один із найбільших в Україні 
природний приріст населення та найменший 
розрив між чисельністю жінок і чоловіків, що є 
своєрідним підтвердженням відносної благопо

лучності демографічної ситуації в регіоні. В той 
же час, тут значна частка сільського населення, 
яке переважає міське (за виключенням Львівської 
області). На перший погляд, це непоганий 
ресурсний потенціал для зайнятості й зокрема у 
сільськогосподарському виробництві. Проте, ці 
області мали й маю ть надлиш кові трудові 
ресурси, які важко працевлаштувати в регіоні, а 
рівень зареєстрованого безробіття тут вищий, ніж 
у середньому по Україні.

Для регіону характерні високі темпи падіння 
числа зайнятих у колективних сільськогос
подарських підприємствах (КСП), які (темпи) 
суттєво перевищ ую ть значення по Україні. 
Сприяє вивільненню як реформування афарного 
сектора, так і те, що заробітна плата працівників 
галузі у два з лишнім рази менша, ніжу промис
ловості, та й значно менша, ніж у середньому 
одного працівника по країні. В регіоні заробітна 
плата працівників КСП значно менша цього ж 
показника по Україні (таблиця 3).

Таблиця З
Рівень заробітної плати та вивільнення працівників 

сільськогосподарських підприємств 
Карпатського регіону *

Темпи Заробітна плата
Області вивільнення працівників КСП

працівників регіону, %
КСП порівняно середньої для

з 1990 р.,% КСП по Україні
Закарпатська 81,6 69,4
Івано-Франківська 69,1 75.5
Львівська 65,4 79,6
Чернівецька 55,7 75,5
В цілому по 33,4 100,0
Україні
* гозоаховано автоїюм на основі ланих Статистичного

щорічника України за 1999 рік [1]

Варто відмітити, що наведений рівень заробіт
ної плати працівників КСП регіону один із найнижчих 
в Україні (схожі значення рівнів заробітної плати 
також у Волинській, Рівненській та Тернопільській 
областях західного регіону). Для досліджуваного 
регіону та згаданих областей характерний і 
найнижчий рівень доходів на душу населення. 
Значна й заборгованість з оплати праці у сільському 
господарстві країни, яка на 01.01.2001 р. складала 
майже фетину загального обсягу боргу по всіх 
галузях національної економіки [3, с. 8].

Відповідно, на ринку праці діють як інерційні 
сили, що стримують розвиток, так і динамічні сили, 
що сприяють розвитку, й завдання підприємництва 
-задіяти наявний трудовий потенціал до активної 
економ ічної д іяльності з позитивними 
результатами. Зробити це непросто, враховуючи, 
що майже половина населення сільської м ісцевості 
знаходиться у непрацездатному віці. На 1 січня 2000
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р. по Україні населення в працездатному віці 
складало 57,2 %, у тому числі для міського 
населення -  60,5 %, для сільського -  50,1 % [1, с. 
341]. Активна частина населення працездатного 
віку регіону виїхала на заробітки за кордон. 
Залишаються або пасивні, або ті, що знайшли себе 
тут, і завдання -  збільшити частку останніх, адже 
мобільність окремих працівників не можна 
перенести на все населення. Важливу роль відіграє 
й соціальна активність.

Однією з форм діяльності вивільнених пра
цівників, пенсіонерів та й окремих школярів є 
робота в особистих підсобних господарствах, 
садах і городах, на дачних ділянках. Не випадково 
у структурі грошових доходів домогосподарств 
у 1999 році доходи від продаж у с ільсько
господарської продукції складають 6,0 %, а у сіль
ській місцевості - 2 0 ,9  % [1, с. 441].

Вартість спожитої продукції, отриманої з 
особистого підсобного господарства, складала 
23,0 % сукупних ресурсів домогосподарств. У 
сільській місцевості цей показних дорівнював 44,4 
%, практично наближаючись до суми отриманих 
грошових доходів [1, с. 443].

Формою вільного підприємництва є селянські 
(фермерські) господарства, які функціонують на 
основі використання землі та майна, що належить 
фермеру, або орендується. Найчастіше фермери 
орендують земельні паї, що передані у власність 
громадян у процесі реформування колективних 
сільськогосподарських підприємств.

Фермери регіону були забезпечені у 1999 р. зе
мельними угіддями значно нижче середньо-укра
їнського рівня як у абсолютних значеннях, так і 
за їхньою часткою у сільськогосподарських 
угіддях областей (таблиця 4). У 2000 році 
середній розмір господарств фермерів України за 
попередніми даними зріс до 50 гектарів, а питома 
вага угідь , що вони обробляю ть, разом із 
орендованими земельними паями зросла до 8 % 
загальної площі сільгоспугідь.

Таблиця 4
Фермерські господарства Карпатського регіону *

Області
Кількість

господарств
Плоша 

сільськогос
подарських 
угідь, тис. 

га

До загальної 
площі с/г 
угідь по 

області, %

Площаугідь 
на од не 

господар
ство, га

у тому 
числі 
ріалі

Закарпатська 1400 6,1 1,3 4,4 4,0
Івано-Франківська 578 10,8 1,7 18,7 16,1
Львівська 1149 25,5 2,0 22,2 19,3
Чернівецька 584 3,6 0,8 6,2 5,3
В п іл о т  по Україні 35884 1162,3 2.8 32,4 30,2

* (1. с. 211] та розрахунки автора

О сновні (необоротн і) активи аграрного 
виробництва України представлені переважно 
основним капіталом, на який припадало 94,2 %. 
Нематеріальні активи майже відсутні й складали 
лише 0,1 %. Незавершені капітальні та довго

строкові фінансові вкладення займали 5,2 % та 
0,5 % відповідно. При цьому основний капітал 
зношений на 44,6 %, а його вибуття в 1,3 рази 
перевищувало надходження [1, с. 70, с. 95]. У 
Чернівецькій області доволі схожа ситуація.

Незадовільною є структура основного капіталу, яка 
представлена здебільшого будівлями та спорудами, 
частка яких зростає. Так, у 1999 році у сільсько
господарських підприємствах країни парк тракторів 
складав 70,1 %, зернозбиральних комбайнів -  65,4 %, 
вантажних автомобіл і в -  82,8 % рівня 1990 року [ 1, с. 
170]. 1 не дивно, адже виробництво сільськогоспо
дарської техніки й устаткування відносно 1990 року в 
Україні дорівнювало (!): тракторів -  4,7 % (тобто 
скорочення у 21,2 рази), тракторних плугів -  3,4 %, 
сівалок -  2,1 %, рядкових жаток -  2,0 %, бурякозби
ральних машин -  1,2 %, кормодробарок -  9,7 %, 
автонапувалок для великої рогатої худоби -  3,8 % [1, с. 
130], а абсолютні обсяги виробництва навіть нижче 
рівня 1940 року. Проте, це падіння не останнього 
десятип ітгя -  найбільші об’єми виготовлення техніки 
припадають на 70-ті роки.

Не краща структура оборотних активів, яка 
представлена виробничими запасами (71,9 %), 
дебіторською заборгованістю (21,5 %), грошовими 
коштами (0,6 %) та іншими активами (6,0 %) [1, с. 
70]. Від загального обсягу всіх активів галузі на 
оборотний капітал припадало 17,9 %, що небагато. 
Особливо відчувається відсутність грошових коштів.

Вагомим елементом активів галузі є поголів’я 
худоби. У господарствах усіх категорій поголів’я 
з року в рік зменшується, причому зменшення 
відбувається, у першу чергу, за рахунок сільсько
господарських підприємств. У господарствах на
селення поголів’я великої рогатої худоби постійно 
зростає; поголів’я свиней коливалось-з 1998 р. 
зростало, у 2000 році -  зменшилося [3, с. 6].

Продукцію не достатньо виробити, її потрібно ще 
реалізувати. Виявом підприємницької ініціативи 
стала реалізація сільгосппідприємствами та 
приватними виробниками продукції на міських 
ринках за готівку, що дозволило дещо покращити 
рівень грошових надходжень галузі. Проте, це явний 
крок назад, який свідчить про незадовільний рівень 
роботи суміжних з галуззю виробництв, згортання 
системи заготівель і переробки без запровадження 
заміни. Ритмічне функціонування аграрного ринку 
пов’язано зі збільшенням таких елементів інфра
структури як аграрні біржі, агроторгові доми, 
аукціони, ярмарки та оптові ринки.

Інертність окремих складових регіонального 
ринку праці, недостатня забезпеченість основним 
і оборотним капіталом, проблеми з реалізацією за 
паритетними цінами зумовлюють падіння продук
тивності аграрного виробництва та його абсо
лютних значень. Віддача ресурсного потенціалу 
може бути представлена, зокрема, виробництвом 
продукції галузі (рис. 1).
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Як бачимо, темпи падіння сумарних обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції по 
регіону не такі значні, як по Україні в цілому. Варто 
відмітити, що у всіх областях регіону вже у 1999 році 
спостерігалось зростання обсягів виробництва у 
сільському господарстві, причому не тільки у 
фактичних цінах за рахунок їхнього зростання, але і у 
порівняльних цінах 1996 року (рис. 1). Це відбувається 
на фоні малоземельності Карпатського регіону.

Якщо у 2000 році по Україні виробництво валової 
продукції сільського господарства (в порівняльних 
цінах) зросло проти 1999 р. на 7,6 % [3, с. 6], то по 
Чернівецькій області зростання склало 14,0 % [4]. 
Вирішальна роль у забезпеченні росту належить рос
линництву. Це загальнатенденція останніх років. По 
багатьох сільськогосподарських культурах урожай
ність у Карпатському регіоні вища, ніж у середньому 
по Україні, хоча і не сама висока. Враховуючи низьку 
родючість грунту, це потребує додаткового пояснення.

Кращі показники з багатьох параметрів аграрно
го виробництва регіону (порівняно з середніми та 
загальними по Україні) можуть бути обгрунтовані 
вищим рівнем приватного підприємництва, яке 
завжди було більш розвиненим у західному регіоні 
навіть у часи державної планової економіки й 
отримало новий поштовх з проведенням реформ 
у країні в цілому та аграрному секторі зокрема.

Продуктивність худоби, наприклад середній удій 
молока від однієї корови, у регіоні здебільшого 
нижча, ніж по Україні у зв’язку з гіршою базою 
концентрованих кормів і більш широким вико
ристанням випасного харчування тварин, що 
відносно зменшує витрати, проте відноситься до 
екстенсивного способу відгодівлі й у підсумку -  
виробництва. Хоча продукція отримується еколо
гічно чиста, що, можливо, краще, ніж надмірне 
використання новітніх біотехнологій з недокінця 
перевіреними наслідками, яке має місце у західній 
Європі поряд із відомими хворобами тварин. Але

-Закарп атська 
- Івано-Ф ранківська 

-Л ьв івськ а  
-Ч ерн івец ька  
-Україна в ц ілому

—і Рис. 1. Індекси продукції сільського господарства 
(у % до 1990 р.)

залишається загроза технологічного відставання.
Приватне підприємництво не може базуватись 

тільки на ініціативі та ручній праці. Галузь потребує 
додаткових ресурсів у вигляді інвестицій. Практично 
незначні нематеріальні активи (0,1 % в структурі по 
Україні та “0” по Чернівецькій області) вказують на 
майже повну відсутність інновацій в сільському 
господарстві. Відсутність цих елементів сучасного 
підприємництва стримує його розвиток.

В умовах постіндустріальноїекономіки зростання 
інновацій призводить до якісних змін як у процесі 
виробництва, так і в економічних відносинах, тому 
продукція і товари без технологічних інновацій 
відносно знецінюються. Це стосується й сільсько
господарського виробництва. В той же час в умовах 
глобалізації пріоритетним місцем проживання стає 
егалітарне глобальне село. Тому формою сучасного 
аграрного підприємництва може бути диверсифікація 
як видів продукції, що виробляється, так і видів 
економічної діяльності, наприклад, розвинення 
сільського зеленого туризму.

Криза аграрного виробництва в Україні ще не 
подолана. У цілому галузь залишається збитковою, 
що знижує її власні ресурсні можливості, хоча рівень 
збитковості у 2000 році значно зменшився. 
Реформування на основі принципів вільного 
підприємництва вже дає перші позитивні результати. 
Звичайно, при розвитку аграрного підприємництва 
потрібно враховувати регіональні особливості.
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SUMMARY
Yuriy Lopatynsky

RESOURCE AND BUSINESS (ENTERPRISE) POTENTIAL OF AGRARIAN PRODUCTION
The resource potential of agrarian production of Carpathian region and its component is researched. The regional 

particularities of business (enterprise) in agrarian sector of national economy are considered. The official statistics 
data utilised.
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Т е т я н а  К о в а л ь ч у к  
( Ч е р н ів ц і)

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 
ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Управління будь-яким об’єктом здійснюється 
шляхом регулювання відповідних показників, які 
релевантно відображають його фактичний стан, 
та їх складових частин, з метою забезпечення 
цілеспрямованої зміни величини заданих по
казників, як у просторі так і часі для досягнення 
намічених цілей.

Кожен економічний показник відтворює лише 
одну сторону о б ’єкта пізнання. Комплексна 
характеристика останнього передбачає вико
ристання системи показників, якій властиві дві 
риси: всебічність кількісного відображення явищ 
і органічний взаємозв’язок окремих показників [6]. 
Від того наскільки точно і коректно визначена 
система показників і пророблена економічною 
наукою залежить успіх оперативного управління 
об’єктами. Тому, одне із першочергових завдань 
управління об’єктом -  відбір і побудова системи 
необхідних показників і їх планових рівнів.

На сьогодні в аналітичній науці склалося два 
підходи до побудови системи показників опера
тивного економічного аналізу. Прибічники пер
шого стверджують, що коло показників має бути 
настільки широким, щоб охопити всю сукупність 
господарських процесів, з яких складається 
господарська та фінансова діяльність підпри
ємства, другого -  пропонують обійтися одним - 
двома показниками , але універсальними.

На нашу думку, обидва підходи неправомірні. По- 
перше, необгрунтоване широке коло показників, 
економічно недоцільне та невиправдане, бо приво
дить до дороговизни аналітичної роботи і втрати 
головної ознаки даного виду аналізу - оперативності.

По-друге, розробка одного, двох універсальних 
показників, які б характеризували неперервність 
процесів господарської одиниці та її структурних 
підрозділів з урахуванням їх галузевих особли
востей, - це дуже складна робота. Тому ми поділя
ємо думку Д.Міллера і М.Старра, які довели, що 
діяльність орган ізац ії не можна описати та 
визначити одним показником.

Система показників оперативного економічного 
аналізу має володіти такими властивостями: аде
кватно відображати регульований об’єкт, не включати 
зайвих і дублюючих один одного показників; забезпе
чувати співставність показників між підсистемами 
економічного аналізу, та  рівнями управління; 
враховувати специфічні особливості регульованого 
об’єкту, відображати динаміку процесів і явищ.

У зв’язку з тим, що оперативний аналіз має 
забезпечити органи управління інформацією, 
необхідною для прийняття оперативних рішень по

ходу протікання господарського процесу або ж 
зразу після здійснення господарської операції, дуже 
важливо при цьому визначити пріоритетність 
аналізу показників, тобто як здійснювати аналіз - 
від вартісних показників до натуральних, чи 
навпаки. Це питання в аграрній економічній науці 
до сих пір залишається дискусійним. Ми поділяємо 
думку, що аналітичні оцінки необхідно здійснювати 
від натуральних показників, які характеризують 
кількісну і якісну сторони виконання операцій 
технологічного процесу, до вартісних, які дозволя
ють оцінювати кожну проведену операцію з точки 
зору вигоди та узагальнювати роботу структурних 
підрозділів і галузі в цілому за певний період. Це 
створить передумови для контролю за ходом 
досягнення наміченої мети.

В економічній літературі і на практиці донині 
не розроблена система показників дослідження 
об’єктів оперативного економічного аналізу в 
умовах ринкових відносин, що ускладнює рішення 
ряду щодо його завдань та вироблення дієвих 
управлінських рішень. Основна причина полягає 
в тому, що не вирішені методологічні питання 
побудови системи показників оперативного 
аналізу. Різні автори висувають свої концепції щодо 
їх трактування і побудови, існують невизначеність 
і відмінності в ряді висловлених пропозицій. Аналіз 
різних підходів дозволяє виділити в утворенні 
системи показників оперативного аналізу такі 
напрямки:
-  оперативний економічний аналіз діяльності 
підприємств в цілому здійснюється за допомогою 
системи показників: обсяг випуску продукції у від
повідних оцінках, обсяг товарної продукції в опто
вих або договірних цінах, якість продукції; поста
чання продукції у вартісному виразі й асортименті; 
реалізація продукції з урахуванням договорів, 
окремі статті собівартості продукції; прибуток; 
окремі показники фінансового стану [8,с.35]

Однак навіть правильно вибрані показники не 
забезпечують можливості побудови їх ефективної 
системи. Це потребує обґрунтованого визначення 
її підсистем, кількості та складу показників, які 
використовуються в кожній із них, місця кожного 
показника в системі і підсистемі з урахуванням 
характеру взаємозв’язку із останніми. В даний час 
є деякі налрацювання з розв’язання цієї проблеми. 
Так, М.І.Баканов та А.Д.Шеремет пропонують 
оперативний аналіз проводити за групами 
показників: виробництво, відвантаження і реалі
зація продукції; використання робочої сили, 
виробничого обладнання і матеріальних ресурсів;
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собівартості; прибутку і рентабельності, плато
спроможності [1,с.198].

Перераховані групи показників дуже важливі. 
Однак вони не забезпечую ть мож ливостей 
вивчення маркетингової діяльності, процесу 
придбання ресурсів, зв’язків господарської одиниці 
із зовнішнім оточенням та ефективності гос
подарювання.

Є.В.Мних і П.Ю.Буряк пропонують формувати 
окремі підсистеми узагальнюючих (синтетичних) 
і аналітичних показників для кожного блоку 
аналітичних задач, виходячи з принципу їх 
достатності для відповідності глибини аналітичних 
досліджень.[4,с. 15] Блочна побудова системи 
показників забезпечить логічність їх розташування 
в системі, створить можливості одержання досто
вірної і достатньої інформації, необхідної для кіль
кісної та якісної оцінки неперервних та взаємо
пов'язаних господарських процесів, чітко визначить 
місце кожного показника в системі. Однак, така 
методика побудови системи показників не 
забезпечує вимог цільового підходу до управління.

У зв’язку з тим, що досліджувані об’єкти (гос
подарські процеси, операції) взаємопов’язані між 
собою і в часі, знаходяться під впливом багатьох фак
торів, оцінити місце і роль кожного фактора і резуль
тату за окремим частковим показником практично 
неможливо (жоден фактор не діє самостійно і не дає 
однозначних відповідей). Це є об’єктивною передумо
вою створення системи показників. Якість системи 
показників характеризується її відповідністю вимогам 
системного підходу, згідно з яким система показників 
має адекватно відображати об’єкти (процеси, явища), 
їх взаємозв’язки та взаємозалежності, виступати 
підсистемою іншої більш складної системи, тому 
визначенню цілісності системи має передувати 
окреслення її меж.

На нашу думку, при розробці системи показників 
потрібно враховувати мету господарської одиниці, 
її завдання, конкретні умови, реальні власні можли
вості та державні інтереси. Вона має характе
ризувати ступінь рішення поставленого завдання 
кожним структурним підрозділом, точно відобра
жати об’єктивні економічні процеси і результати.

Оскільки оперативний економічний аналіз, 
досліджуючи різні об’єкти, вирішує різноманітні 
завдання господарської діяльності, для аналізу 
використовуються різні за змістом показники. їх 
склад постійно доповнюється й оновлюється, 
вдосконалюються методи визначення. Система 
показників оперативного економічного аналізу має 
бути пов’язаною із показниками маркетингу, обліку, 
планування, мотивації, організації. Це сприятиме 
комплексному дослідженню короткострокових 
господарських процесів, їх оцінці з точки зору 
вигоди, дозволить запровадити витратно-ціновий 
аналіз, і як результат - забезпечить ефективність 
оперативних управлінських рішень.

Створюючи систему показників оперативного 
економічного аналізу, потрібно намагатися досягти 
того, щоб вона забезпечила неперервний розгляд всіх 
без винятку сторін діяльності підприємства через 
призму кінцевої мети. Для відображення реально 
існуючих причинно-наслідкових зв’язків в системі 
потрібно змоделювати мету господарської одиниці 
структуризуваги її напідцілі, а останні на блоки задач 
та описати її з допомогою відповідної системи 
показників, які в залежності від об’єктів аналізу 
розподілимо на підсистеми (блоки) (схема 1).

В результаті проведених досліджень ми прийшли 
до висновку, що оскільки формування якісних і 
досяжних цілей підприємства, як відкритої соціально- 
економічної системи, відображається через систему 
техніко-економічних, кількісних і якісних показників, 
то послідовність їх дослідження має відповідати 
послідовності розвитку підприємства (адже опера
тивний економічний аналіз невіддільний від ходу 
господарських процесів). На нашу думку, послідов
ність аналізу показників має бути такою: досл ідження 
змін зовнішнього оточення (природних ресурсів, 
соціально-політичного, правового оточення тощо); 
аналіз ринку (кон’юнктури, попиту, пропозиції, кон
куренції); аналіз забезпеченості ресурсами (кількісно 
за видами, якісно); аналіз дотримання технологічної 
дисципліни; аналіз використання ресурсного 
потенціалу (праці, землі, капіталу); аналіз виробництва 
продукції; аналіз витрат на виробництво; аналіз 
фінансових результатів; аналіз розрахунково- 
платіжної дисципліни; аналіз показників ефективності 
господарювання; аналіз фінансового стану.

Кількість показників по групах багато в чому 
залежить від періодичності здійснення аналітичних 
оцінок. Для більш коротких досліджувальних періодів 
частина показників відпадає, але виникає необхідність 
включення в систему таких, що найбільше реагують 
на зміни в регульованому об’єкті. Всі показники, які 
утворюють підсистеми, діляться на вхідні, вихідні, 
загальні та часткові. Вхідні та вихідні - забезпечують 
взаємозв’язки між підсистемами (вихідні показники 
одних підсистем є вхідними в інші).

Показники маркетингу (блок 1,7) (схема 2) харак
теризують ринкові умови, в яких знаходиться госпо
дарська одиниця (місткість ринку, потреба в продукті, 
що виробляється, покупна спроможність населення, 
життєвий цикл попиту, рівень цін на ресурси різних 
якісних параметрів, кількість постачальників, 
ринкова рівновага попиту і пропозиції).

Показники першого та сьомого блоку взаємо
пов’язані з показниками всіх інших блоків. Зокре
ма, вивчення попиту пов’язане з обсягом ви
робництва продукції, її якістю, потребою в мате
ріальних ресурсах, а також показниками фінансо
вого стану підприємства.

Показники другого блоку характеризують за
безпеченість господарської одиниці основними 
засобами виробництва, матеріальними і трудовими
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Блок 1 
Показники 

маркетингу на 
вході (постачання)

Блок 4
Показники, які характеризують зв’язки 
господарської одиниці з державою, 
муніципальними органами та іншим 
зовнішнім оточенням

Блок 2 
Показники придбання 

ресурсів (ресурси  
витрати)

Клок 9
Показники фінансового стану

Блок 8 
Показники результатів 
господарських операцій

Блок З 
Показники виробництва 
(перетворення ресурсів)

Блок б 
Показники 

перетворених ресурсів 
(ресурси-результати)

Блок 7 
Показники маркетингу 

(збуту) на виході

Кпок 5
Показники природних умов виробництва

Схема 1. Система показників неперервного оперативного економічного аналізу
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ресурсами, якість ресурсів (відповідність техніч
ним стандартам), ціни, строки поставки (дотри
мання договірної дисципліни). Кожна господарська 
одиниця для створення нової споживчої вартості 
використовує ресурси. Від своєчасності, повноти і 
якості забезпеченості підприємства ресурсним 
потенціалом, його ціни залежать строки, якість і 
обсяг виконання робіт (дотримання технологічної 
дисципліни), урожайність продукції рослинництва, 
продуктивність тваринництва, обсяг виробництва 
продукції, витрати виробництва, прибуток, фінан
совий стан підприємства. Ціна ресурсів є вихідним 
моментом створення нової вартості, формування 
прибутку господарської одиниці. Якість ресурсів - 
обов’язкова умова якості продукції.

Блок 3. “Показники використання ресурсів” 
охоплює показники, які характеризують сильні і 
слабкі сторони господарської одиниці у використанні 
ресурсів. Вони описують процес неперервного 
витрачання ресурсного потенціалу для досягнення 
наміченої мети (одержання запланованої кількості 
продукції, регламентованого рівня якості із наймен
шими витратами живої й уречевленої праці на 
одиницю продукції-), а також відображають пере
витрати всіх видів ресурсів на кожній операції 
технологічного процесу порівняно з діючими 
нормами на підприємстві та втрати ресурсів, 
викликані незадовільним станом обладнання, 
недостатньою кваліфікацією працюючих, низьким 
рівнем організації виробництва, порушенням 
технологічних процесів тощо.

Показники технологічної дисципліни мають 
дозволити здійснювати постійний контроль за 
дотриманням вибраних технологій виробництва та 
виконанням кожної операції якісно і строго в 
установлені строки, тобто за процесом трансфор
мації ресурсів і створення іншої споживчої вартості. 
Вибрана технологія визначає склад і необхідну 
кількість ресурсів на вході у виробничу систему. 
Зміна технології потребує зміни системи робочих 
машин та іншого технологічного обладнання, зміни 
видів сировини і матеріалів, зміни професійного і 
кваліфікаційного складу необхідних для виробництва 
кадрів. Вибрана технологія тісно пов’язана з такими 
показниками роботи підприємства, як ціна продукції, 
рівень її якості і як результат - юнкурентноздатністю 
продукції. В ринкових умовах ціна виступає 
регулятором виробництва. Вона має прямий і 
опосередкований вплив на величину прибутку, на 
характер і результати конкурентної боротьби.

Показники блоку 3 взаємодіють з показниками 
блоків 2,4,5,6,7,8. Так, вихідні показники блоку 2, які 
характеризують рівень забезпеченості господарської 
одиниці ресурсами, як в кількісному, так і якісному 
аспектах, є вхідними показниками до блоку 3, бо 
характеризують економічні умови виробництва.

Блок 4 містить показники, які визначають 
підприємницьку стратегію. Вони задають економічні,

правові, політичні, суспільні, технологічні та інші рам
ки підприємницької діяльності (настрої адміністрації, 
законодавчих органів і судів у відношенні до агробіз
несу (оподаткування доходів підприємств, податкові 
пільги, законодавство по захисту споживачів, стан
дарти по безпеці, контроль цін та заробітної плати) 
тощо; стабільність уряду та його політики; політична 
ідеологія, що визначає політику підприємств; закони 
та різні нормативно - правові акти, тощо).

Показники цього блоку взаємопов’язані з по
казниками блоків 1 ,2 ,3 ,6 , 7, 8.

Показники блоку 5 характеризують природно- 
екологічні умови виробництва.

Із природних умов на результати господарської 
діяльності найбільш впливають типи ґрунтів, 
особливості клімату, рельєфу місцевості, гідро
графія та рослинність. Для характеристики стану 
ґрунтів використовуються такі показники: якісна 
оцінка сільськогосподарських угідь (у балах), вміст 
гумусу і мікроелементів у ґрунті, питома вага 
ґрунтів, які потребують вапнування і гіпсування, 
питома вага поліпшених фунтів у загальній їх площі 
,середній розмір полів, рельєф ґрунту тощо.

Для вивчення кліматичних умов користуються 
такими показниками: місячна кількість опадів, 
товщина снігового покриву, глибина перемерзання 
фунту, дати перших і останніх заморозків, фивал ість 
безморозного періоду, температура. Неперервне 
вивчення цих факторів дозволить звести до мінімуму 
негативний вплив несприятливих умов.

Показники даного блоку пов’язані з показни
ками блоків 1,2, 3, 6.

Блок 6 включає групи показників, які харак
теризують трансформовані ресурси або ресурси 
іншої споживчої вартості: обсяг продукції, якість, 
витрати виробництва, прибуток, ціна, платежі 
різного роду, грошові кошти (схема 4).

Основним синтетичним показником блок}' 6 є при
буток. Він відображає мету господарської одиниці і 
результати її діяльності, які залежать від обсягу 
реалізованої продукції, її сфуктури, витрат вироб
ництва і рівня середньо-реалізаційних цін, від якості 
продукції, ринків збуту, кон’юнктури ринку, строків 
реалізації, інфляційних процесів. У зв’язку з тим, що 
головною умовою одержання прибутку є виробництво 
продукції, яка реалізується, тобто задовольняє 
суспільні потреби і, при цьому, по ціні, яка б 
задовольняла платіжні погреби, кожна господарська 
одиниця в умовах ринку має чотири ступені свободи 
для максимізації прибутку: встановлення цін, 
формування витрат, формування обсягів продукції, 
вибір асортименту і обсягу продукції її якості, які 
обмежуються поведінкою конкурентів на ринку. 
Показник якості продукції -  це кількісна характе
ристика властивостей продукції, яка розглядається 
стосовно до певних умов її створення, експлуатації 
чи споживання. Якість продукції сільського господар
ства визначають із точки зору її внутрішніх хіміко-
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Потреба в ресурсах (продук ції)  

Рівень покупної спром ож ності 

Вимоги до товару  

Фактори переваг при виборі товару 

Ж иттєвий цикл попиту 

Цінова еластичність попиту

Кількісна оцінка пропозиції

Структура пропозиції

Ступінь оновлення асортименту

Техніко-економічна характеристика 

товару (продукції)
Показники
пропозиції

Рівень цін на товари різних якісних 
параметрів

Кількість постачальників

Питома вага постачальників, які 
постачають дану продукцію

Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Показники, що 
характеризують 

діяльність 
конкурентів

Обсяг продукції

Асортимент

Технічні параметри продукції

Рівень конкурентоздатності

Витрати на рекламу і стимулювання  
збуту

Рівень конкуренції між  
товаровиробниками
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Схема 2. Система показників блоків 1,7.
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Розмір і структура посівних площ

Якість ф унтів
Показники

використання Площа посівів, що загинули, в тому числі в розрізі

землі причин

Загальна кількість тракторів, шт
а) фізичних, б) еталонних

Кількість тракторо-днів знаходження в господарстві, в
тому числі технічно-справних

Показники • Відпрацьовано всього тракторо- днів,

використання тракторо-змін, тракторо-годин

основних Виконано робіт етал. га: всього, в т.ч. на транспортних

фондів роботах за день, за зміну, на один трактор

Витрати на утримання машино-тракторного парку

Рівень використання в часі:
Коефіцієнт екстенсивного використання
Коефіцієнт змінності
Коефіцієнт завантаження обладнання
Коефіцієнт змінного режиму часу роботи обладнання

Рівень використання по потужності:
Коефіцієнт інтенсивного використання
Показники інтегрального використання
Коефіцієнт інтегрального використання. Якість робіт

Скорочення і ліквідація внугріш ньозмінних простоїв

Скорочення холостих простоїв

Підвищення ступеня завантаження обладнання в
одиницю  часу

Продуктивність праці, етал, га

Рівень виконання норми, %

Поголів’я тварин

Структура поголів’я

Оборот стада

Падіж тварин в розрізі причин

Питома вага кожної породи в загальному поголів”ї
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Показники 
використання 

предметів праці

Показники
використання

трудових
ресурсів

Кількість матеріальних ресурсів

Ступінь забезпечення потреби

Я кість ресурсів

Дотримання норм використання на одиницю  робіт, продукції, 
тощо

Витрати кормів на 1 центнер продукції 

Середня вартість кормової одиниці

Забезпеченість тварин кормами по кормових одиницях, 
кальцію, фосфору і каротину

Структура кормів

Рівень годівлі тварин (середньодобовий, середньомісячний): 
кількість кормових одиниць на одну голову за добу, місяць, рік

Якість кормів (вміст перетравного протеїну в 1 к. один.)

Всього працюючих

Забезпеченість підприємства робочою силою

З ’явилися на роботу

Всього неявок, в т.ч. по причинах

В ідпрацьовано людино-днів, людино-годин

Простої, в тому числі через причини

Структура внутрізмінного робочого часу

Тривалість зміни

Середня тривалість робочого дня >

Встановлена тривалість робочого дня , зміни 

К оефіцієнт неперервності роботи на протязі зміни

Структура втрат часу

Виробіток працюючого: середньоденний, середньогодинний

Працемісткість: затрати праці на одиницю  робіт (1 га посіву), на 
виробництво одиниці продукції, на 1 голову худоби
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КОН Ц ЕП Ц ІЯ П О БУДО ВИ  СИСТЕМ И ПОКАЗНИ КІВ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМ ІЧНОГО АНАЛІЗУ

Рівень фактичної працемісткості роботи

Виконання норм виробітку по видах робіт і марках машин

Навантаження худоби на 1 робітника (.корів на 1 доярку, телят 
на телятницю тощо)

Витрати праці на виконання окремих операцій в тваринництві.

Якість праці. Оплата праці.

Показники
дотримання

технологічної
дисципліни

Послідовність виконання операцій технологічного процесу її 
відповідності технологічній карті

Обсяг робіт

Строки

Якість

Дотримання норм використання ресурсів

Схема 3. Система показників блоку З

технічних властивостей (кількість цукру, клейковини, 
сухих речовин, білка та ін.) [8,с.216].

Забезпечення якості не є якоюсь технічною 
функцією, що реалізується будь-яким підрозділом, це 
систематичний процес, який пронизує всю організа
ційну структур)' господарської од иниці, торкається всіх 
функцій підприємства, залежить від ступеня участі в 
його формуванні кожного співробітника. Отже, якість 
продукції - це синтетичний показник, який є 
результатом якості праці, предметів праці, засобів 
праці, технології, виробничого та природного 
середовища в цілому, якості екології. Вся вище 
представлена сукупність взаємопов’язаних показни
ків характеризує функціонування господарської 
одиниці в цілому утворює систему показників.

Економічна відокремленість, господарська само
стійність суб’єктів господарювання, конкурентна 
боротьба диктують необхідність орієнтації на високі 
кінцеві результати роботи, що потребує обов’язковості 
виділення в системі показників підсистеми показників 
результативності господарських операцій (ефек
тивності господарювання), в якій мають одержати 
об’єктивне відображення та узгодженість інтереси 
структурних підрозділів всіх ієрархічних рівнів (схема
5). Це створить передумови для оцінки кожної госпо
дарської операпіїз точки зору вигоди. Показники блок/ 
8 взаємопов’язані з показниками всіх блоків системи. 
Такі показники, як: прибуток, прибутковість, ліквідність 
та платіжна спроможність використовуються для 
оперативного аналізу фінансового стану (блок 9).

Таким чином, система показників оператив
ного аналізу є цілісною . Тут зміни в одній 
підсистемі (блоці) показників викликають зміни

в інших підсистемах і в системі в цілому. Ії 
підсистеми (елементи) є сумісними. Система має 
визначені взаєм озв’язки, взаємодії і взаємо
зумовленість елементів, функціональну мету.

Структура показників по рівнях управління 
нагадує піраміду, на вершині якої (рівень господар
ської одиниці) відбирається невелика кількість 
узагальнюючих (синтетичних) показників спря
мованих на досягнення генеральної цілі господар
ської одиниці (прибуток, рентабельність, обсяг 
реалізованої продукції тощо).

На рівні цехів, бригад, ланок узагальнюючі по
казники деталізуються за підрозділами, на самому 
нижньому за робочими місцями. Показники різних 
рівнів не завжди зіставні між собою, зв’язок між 
ними здійснюється завдяки верхнього рівня. Така 
система показників, побудована на узагальнюючих 
і проміжних показниках, дозволяє здійснювати опера
тивне управління за відхиленнями показників від 
регламентованих планом рівнів і виявленням впливу 
відхилень показників нижнього рівня на показники 
верхнього і на мету господарської одиниці (завдання 
цілей встановлюється зверху вниз, а контроль за 
ходом їх виконання у зворотному напрямку).

Крім нижчеперерахованих показників, у ході ана
лізу користуються нормативами, які відображають 
норми витрат ресурсів (сировини, матеріалів, палива, 
енергії, праці тощо) на виробництво одиниці продукції, 
1 га площі, 1 голову худоби; плановими даними бізнес- 
планів, поточних оперативних планів, госпрозрахун
кових завдань, які регламентують значення показни
ків, виходячи із мети; науково-технічною інформацією 
-  (досягнення науки, техніки, технології); показниками
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Обсяг виробництва продукції

Асортимент

Г отова Якість

Розмір втрат продукції при збиранні, 
транспортуванні, зберіганні

продукція

Ціна

Витрати на одиницю робіт в рослинництві

Витрати на одиницю продукції в тваринництві

Витрати
виробництва

Структура змінних витрат

Відхилення змінних витрат від нормативу в розрізі 
статей

Договірна дисципліна (обсяг реалізованої 
продукції, якість, строк)

Дохід (виручка) від реалізації продукції

Збут

Собівартість реалізованої продукції

Витрати на збут

Фінансові результати *від основної операційної 
діяльності

Фінансові результати від іншої операційної
діяльності

Прибуток Результат від фінансових операцій

Результат від надзвичайних подій

Прибутковість капіталу

Прибутковість оборотних активів

Прибутковість реалізації

Коефіцієнт прибутковості реалізованої продукції

Рівень беззбитковості

Залишки грошей у касі

Рух грошових коштів (платіжна дисципліна)

Розмір поточної дебіторської заборгованості, склад

Розмір поточної кредиторської заборгованості,

Співвідношення поточної дебіторської і 
кредиторської заборгованості______________________

Якість дебіторської заборгованості,
Ліквідність, коефіцієнт оборотності, період 
інкасування

Кількість днів прострочки дебіторської 
заборгованості за дебіторами

Коефіцієнти росту та погашення поточної 
дебіторської заборгованості

Кредитна та інкасаційна політика

Резерв сумнівних боргів

Витрати грошових коштів задень

Структура платіжних коштів і термінових 
зобов’язань

Щ оденне надходження грошей від продаж

Схема 4. Система показників блоку 6 

72 Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка

Показники
розрахунково-

платіжної
дисципліни



КОН ЦЕПЦ ІЯ П ОБУДОВИ  СИ СТЕМ И  ПОКАЗНИКІВ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМ ІЧНОГО АНАЛІЗУ

Схема 5. Система показників ефективності господарювання

бухгалтерської і оперативно-статистичної звітності, 
а також розрахунково-аналітичними, які одержують 
в процесі аналітичної роботи.

Розроблена система показників об’єктивно харак
теризує результати роботи господарської одиниці та 
її структурних підрозділів, а її щоденний аналіз 
забезпечить якісне управління об’єктом в умовах 
визначеності, невизначеності, конфлікту та ризику.
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SUMMARY

Tatyana Kovalchuk

THE CONCEPT OF CONSTRUCTION OF SYSTEM OF PARAMETERS

OF THE OPERATIVE ECONOMIC ANALYSIS

On the basis of the system approach in work the necessity of system of the operative economic analysis parameters 
was proved. The system of parameters, which will ensure (supply) operative management of economic processes of 
the enterprise as open socio - economic system, was developed.
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М а р ія  Ч ерв а т ю к  
( Ч е р н ів ц і)

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ САМОВРЯДУВАННЯ

Стан економіки України, на сучасному етапі 
свідчить про те, що всі, навіть глибоко продумані, 
стратегії економічних перетворень не можуть 
досягти глобальних успіхів, якщо в них провідне 
місце не будуть займати інноваційні фактори. В 
результаті мінімальної активізації інноваційної 
діяльності підтвердилась нежиттєздатність програм 
реформування, стабілізації, виходу з кризи і переходу 
до ринку. Так, у 1999 р. понад 80% загальної кількості 
промислових підприємств України не виконували 
інноваційні роботи. Розрахунки показують, що 
кількість інноваційно-активних підприємств щорічно 
знижується в середньому на 8,8%. До того ж, питома 
вага науково-дослідних робіт у 1999 р. склала 46,2% 
проти 48,9% у 1998 році, а частка фундаментальних 
досліджень у загальному обсязі науково-дослідних 
робіт зменшилась до 46,4% проти 62,6% у 1998 році. 
С постерігається також спад рентабельності 
виконаних робіт: у 1999 р. даний показник склав 1,3% 
проти 2,3% у 1998 році.

Причини такого відставання у сфері інноваційної 
діяльності, на наш погляд, насамперед у діючій 
фінансовій системі, яку ми “перенесли як дороге 
немовля” з адміністративно-централізованої системи 
господарювання в національну економіку перехідного 
періоду до ринку з утвердженням основ самовря
дування територій. Таке “перенесення” не забез
печило фінансової бази формування атрибутів 
децентралізації влади й уряду країни. Функціональне 
призначення органів самоврядування набуло 
виконавчого характеру, а не самостійного вирішення 
питань місцевого значення в межах Конституції і 
законів України. Фактично функціонування децентра- 
лізованої територіальної ф інансової системи 
направлено на формування централізованих 
фінансових ресурсів, децентралізовані фінансові 
ресурси формуються по залишковому методу, з 
розрахунком на мобілізацію внутрішніх резервів. 
Підвалини таких фінансових відносин закладені в 
діючому бюджетному процесі України, основне 
призначення якого стало забезпечити максимальне 
формування централізованих державних фінансових 
ресурсів. В результаті чого затверджений Держав
ний бюджете не тільки основним фінансовим планом 
формування централізованих державних фінансових 
ресурсів, але й основним формуляром фінансового 
забезпечення розвитку національної економіки 
територіальних одиниць, втрачаючи при цьому 
притаманний йому спосіб державного регулювання 
міжрегіональних фінансових відносин. Крім того, при 
цьому знехтувані іннерваційні основи фінансової 
системи країни, які ще в 16 столітті справедливо

відмітив французький вчений Ж.Боден, називаючи 
фінанси “нервами держави”.

Прикладом цьому може послужити уже не 
діючий порядок функціонування Державного 
інноваційного фонду, парадокс призначення якого 
чітко прослідковується в законодавчих актах.

Згідно Закону України “Про систему оподатку
вання в Україні” від 25.06.91 р. № 1251-ХП,зметою 
фінансового забезпечення інноваційного процесу в 
країні, було передбачено справляння інноваційного 
збору, який став джерелом формування Держав
ного інноваційного фонду. Перед даним фондом 
були покладені завдання здійснювати фінансову, 
інвестиційну та матеріально-технічну підтримку 
заходів, спрямованих на впровадження науково- 
технічних розробок, новітніх технологій у вироб
ництво та його технічне переоснащення, освоєння 
випуску конкурентноспроможної продукції.

Джерелом формування коштів Державного 
інноваційного фонду і галузевих інноваційних 
фондів стали внески підприємств, що розрахо
вувались в розмірі 1% від обсягу реалізації з 
віднесенням цих нарахувань на собівартість 
продукції. Уже такий розрахунок внесків був не 
сприятливий для вітчизняного виробника, постіль
ки спричиняв ріст ціни на його продукцію і 
посилював її неспроможність в конкуренції з 
імпортною, що наповнила внутрішній ринок.

Однак Держіннофонд став фактично єдиним 
державним органом, який здійснив фінансову 
підтримку інноваційних процесів в економіці, в першу 
чергу на регіональному рівні. 70% всіх надходжень 
до Державного інноваційного фонду залишилось для 
фінансування інноваційних проектів в регіоні.

В 1996 році в діяльності Держіннофонду виникають 
проблеми з неод норазовим вилученням коштів, згідно 
рішень уряду д ля покриття дефіциту бюджету і відпо
відного скорочення фінансування інноваційної діяль
ності. Як наслідок, в Законі України “Про внесення 
змін та доповнень до Закону України “Про систему 
оподаткування” від 18.02.97 р. № 77/97-ВР, збір до 
Державного інноваційного фонду віднесено до за
гальнодержавних податків та зборів, тобто обов’яз
кових платежів, що стягуються на території України.

Таким чином, з 1 січня 1998 року відрахування 
до Державного інноваційного фонду здійснювались 
в розмірі 1 % від обсягу реалізованої продукції (робіт, 
послуг), або валового доходу в торгівельній, посеред
ницькій, постачальницько-збутовій, банківській, стра
ховій сферах діяльності, зменшеного на суму податку 
на додану вартість та акцизного збору, без колишньо
го розчеплення на 0,3 і 0,7. Територіальне призна
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чення фонду цим Законом фактично було анульова
но. Проте воно жевріло, як невгасне полум’я, шляхом 
випрошування централізованих коштів під реалізацію 
інноваційних програм. Надалі порядок інноваційного 
збору визначався Законом про Державний бюджет. 
Так, на 2000 рік, необхідність сплати внесків до 
Інноваційного фонду була передбачена статтею 11 
Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2000 рік” від 17.02.2000р. № 1458-Ш.

За даним и статистичного  щ орічника по 
Чернівецькій області у 1999 році інноваційною 
діяльністю займалось 69 промислових підприємств. 
Розподіл загального обсягу фінансування іннова
ційної діяльності за джерелами та формами 
власності виглядав наступним чином:

Таблиця І
Розподіл загального обсягу 

фінансування інноваційної діяльності за джерелами 
та формами власності (тис.грн.)

За даними таблиці 1 бачимо, що форми 
приватної власності займають найбільшу питому 
вагу в обсягу інновацій та їх фінансуванні, яке 
здійснюють основним чином за рахунок власних 
коштів. Централізоване фінансування становить 
11,5% від загального обсягу інновацій. В основному 
інноваційні зрушення відбулися в хімічній, дерево
обробній, легкій, харчовій промисловості.

Впродовж 2000 року інноваційною діяльністю 
займалися 55 промислових підприємств, або 
28,9% від їх загальної кількості. Це на 14 одиниць 
менше проти 1999 року. З них 15 підприємств 
впроваджували нові технологічні процеси, а кожне 
четверте працювало над освоєнням нових видів 
продукції. Основні результати інноваційної 
діяльності 2000 року представлено в таблиці 2.

Таблиця 2
Основні результати інноваційної діяльності 

в промисловості
Одиниця В сього

вим іру 2000 1999
В провадж ення нових 
технологічних процесів в т.ч. 
м аловідходних, ресурсо

процесів 23 20

зберігаю чих і безвідходних 
О своєно виробництво нових

процесів 8 9

видів продукції, в т.ч.
М аш ин, устаткувань, апаратів,

найменувань 696 393

приладів - 6 16
М атеріалів, виробів, продуктів - 690 387
В т.ч. товарів народного 
споживання

■ 685 379

Я к  свідчать дані таблиці в 2000 році інноваційна 
діяльність в основному була направлена на 
освоєння виробництв нових видів продукції. Всього 
за 2000 р. освоєно на 56,5 % більше нових видів 
продукції в порівнянні з 1999 роком. Однак не всі 
райони області працюють над впровадженням 
нововведень. Основним інтузіастом в даній сфері 
діяльності є підприємства м. Чернівці. 89,3% 
найменувань нових видів товарів народного 
споживання освоєно підприємствами міста.

Як елемент індустріального парку, з метою 
збільшення кількості робочих місць, задіяння 
вільних площ шляхом залучення підприємців, 
бізнесменів, ф інансистів, тощ о на базі ВАТ 
“Кварц” створено бізнес-інкубатор. Крім цього, 
створено 3 нові юридичні особи, здано в оренду 
1820 метрів квадратних вільних площ юридичним 
особам, якими створено 62 нових робочих місця.

Враховуючи актуальність і важливість проблем 
енергозбереження та відновлення роботи підпри
ємств електронної промисловості, наявність вироб
ничого і наукового потенціалу, шляхом об’єднання 
зусиль виробників і науковців області створена 
науково-виробнича асоціація “Технологічний парк: 
енерго і матеріалозберігаюча фото та мікроелек- 
троннатехніка. Нетрадиційні джерела енергії"'.

Як показало обстеження, основним джерелом 
фінансування інновацій для підприємств, що 
впроваджували нововведення стали власні кошти 
-  біля 63%, кошти Держіннофонду -  біля 10% і на 
інші джерела припадало біля 27%.

Незважаючи на незначні масштаби інноваційної 
діяльності, позитивний вплив впровадження інновацій 
на економічні показники виробництва досить суттє
вий. Підприємства, що впровад жували інновації, змог
ли одержати приріст продукції, підвищити її конку
рентоспроможність, розширити ринки їїзбуту впрова
дити нові технології, спрямовані на зниження енерго- 
місткості та охорону навколишнього середовища.

В той же час, поглиблення кризових явищ, 
нестабільна робота більшості підприємств, втрата 
значної частини найбільш ініціативних висо
кокваліфікованих фахівців в науково-технічній сфері, 
нестача власних коштів і недостатня підтримка 
інноваційної діяльності державою призвели до 
розриву зв’язків науки з виробництвом, в результаті 
чого значно зменш илась частка вітчизняної 
продукції, яка має сучасне наукове забезпечення.

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, 
що в основному інноваційна діяльність в регіоні 
здійсню ється виходячи з потреб і інтересів 
підприємницької діяльності на основі принципів 
самофінансування. Така ситуація в ринкових 
умовах розвитку економіки є реальною при умові 
функціонування вдосконаленої системи чинного 
законодавства про місцеве самоврядування.

З 1 січня 2001 року даний Закон втратив чинність. 
Справляння інноваційного збору у 2001 році не

Ф орми власності всього В т.ч. за рахунок кош тів

власні держ інно-
фонд

інші

По області 11430,8 8586,8 1313,0 1531,0
П риватна 652,1 652,1 - -

Колективна 10713,7 7869,7 1313,0 1531,0
Д ерж авна 65,0 65,0

В т.ч. 
загальнодерж авна

52,0 52,0

Комунальна 13,0 13,0
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передбачене жодним чинним нормативним доку
ментом. Закон України “Про Державний бюджет 
України на 2001 рік” № 2120-Ш, який набрав 
чинності з 1 січня 2001 року не містить ніяких вимог 
щодо нарахування чи сплати інноваційного збору. 
Приводом цьому став Висновок Мін’юсту від 
7.04.2000 р. № 4/8, яким було скасовано державну 
реєстрацію Інноваційного фонду.

Однак в ринкових умовах інноваційна діяльність 
с неминучою і у правління нею здійснює “невидима 
рука” ринку, а фінансове забезпечення її здійсню
ється безпосередніми суб’єктами ринку. При цьому 
фінансові нововведення не плануються централі
зованими органами, а виникають в результаті дій 
окремих підприємців, фірм, компаній. Як в свій час 
чітко відзначив Адам Сміт, підкреслюючи, що 
“кожен індивід прагне використати свій капітал таким 
чином, щоб він приносив найбільший прибуток. В 
його наміри, як правило, не входить служіння 
суспільним інтересам, і він звичайно навіть не знає, 
наскільки сприяє їх задоволенню. Його турбує тільки 
його власна безпека і прибуток. Але індивід, що 
прагне виключно до своєї власної вигоди, направ
ляється “невидимою рукою” (inrisible hand) до 
результату, який не входить в його наміри. Слідуючи 
своїм власним інтересам, він часто сприяє розвитку 
суспільства”, не уникаючи власного ризику 
притаманному інноваційній діяльності. Адже 
передбачити результати і наслідки нововведень 
досить проблематично. Порівняно довготермінове 
вкладення капіталу вимагає дослідження ринку, 
основи якого тільки зароджуються.

При цьому держава не може само відділитися 
від цього процесу, який вимагає значних фінансових 
асигнувань. Її втручання повинно здійснюватись 
через вдосконалість законодавчої бази в подат

ковій сфері так як дія законодавчих актів повинна 
бути направлена на зміцнення фінансової бази 
суб’єктів господарювання, які одночасно стають 
суб’єктами ринку.

Правовірним стало рішення уряду признати 
спадкоємцем Державного інноваційного фонду 
Українську державну інноваційну компанію з 
регіональними відділеннями на права госпо
дарського розрахунку. Виправданим також є 
створення бізнес-центру, технопарків та інших 
типів інноваційних структур, основу розвитку яких 
дало підписання 23 січня 1996 р. розпорядження 
Президента України “Питання створення техно
парків та інноваційних структур інших типів” . 
Таким чином, інноваційний процес вернув своє 
класичне призначення, обгрунтоване і введене в 
практику австрійським економістом Й.Шумпете
ром. За визначенням вченого інновація є комерцій
ним впровадженням випуску нової продукції чи 
нових засобів виробництва.

Саме підприємництву притам анна така 
характерна риса як ініціатива в організації 
соціально-економічних м еханізмів з метою 
ефективного використання обмежених ресурсів 
для найкращого задоволення потреб суспільства, 
саме підприємці беруть на себе відповідальність 
за можливі невдачі і ризики,що пов’язані з нею.
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S u m m ary

Ma n'a Chervatyuk

FINANCIAL MAINTENANCE OF TERRITORIAL INNOVATION PROCESS 
IN CONDITIONS OF SELF-MANAGEMENT

The d ep en d en ce  of financial m aintenance of territorial innovation p rocess in conditions of self-m anagem ent from 
action of the acts is shown in article.
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РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БУКОВИНИ: РЕАЛЬНІ ШАНСИ

Поняття ресурсно-екологічної безпеки в 
контексті сталого розвитку має занадто багато 
аспектів для якогось однозначного трактування. 
Під нею можна розуміти ту квоту певних видів 
природних і штучно створених ресурсів, вико
ристання яких у межах конкретної території 
(ландшафтів) не призводить до: а) погіршення 
усталеної екологічної ситуації завдяки їх безпосе
редньому видобуванню, створенню чи імпорту;
б) накопичення надмірної кількості відходів, які 
не підлягають подальшій утилізації та нейтралі
зації з огляду на організаційно-технологічний 
рівень кожної епохи.

З іншого боку, ресурсно-екологічну безпеку 
можна трактувати як: а) ступінь здатності со- 
ціоприродних систем (або ландшафтів, ланд
шафтних геореалів, природно-антропогенних 
комплексів, соціоекологічних систем і т.п. синонімів 
об’єктивної реалії сучасного довкілля) до само
відтворення або самопідтримання певного рівня 
динамічної рівноваги; б) максимально досягнуту 
“ємність” соціоприродних систем відповідно до 
організаційно-технологічного рівня кожної епохи 
щодо нейтралізації тих заходів природокорис
тування, що дестабілізують прийнятну ланд
шафтно-екологічну обстановку; в) організаційно- 
технологічний рівень суспільства щодо штучного 
підтримання створеного, досягнутого чи “відпра
цьованого” рівня ландшафтно-екологічноїрівноваги 
в межах конкретно визначеної території.

При цьому природно-ресурсний потенціал слід 
розглядати не лише як суто економічну категорію, 
а як ф ізико-географ ічну, тобто сукупність 
природних і штучних матеріальних утворень з 
певними ф ізико-хімічними, енергетичними, 
просторовими та іншими параметрами в межах 
природничих, а не адміністративних територі
альних одиниць. Відповідно до розуміння еколого- 
ресурсної безпеки цю проблему можна вирішу
вати в різних наукових та організаційно-прак
тичних ракурсах.

Проблема 1. Визначення природно-ре
сурсного потенціалу території Буковини 
(Карпатського чи ще будь-якого регіону) у його 
фізичних параметрах. На сьогодні практично 
нема повної картини дійсних запасів кожного виду 
природних ресурсів як у розрізі адміністративних 
територіальних одиниць, так (що найважливіше) і 
в межах природно-територіальних одиниць усіх 
рангів. Один і той же рівень технічного (антропо
генного) навантаження значно трансформується 
і є неоднозначним у різних ландшафтах та їх 
м орф ологічних одиницях. І навпаки, види

природокористування в значній мірі детерміну
ються існуючою ландш афтною  структурою 
(розміщення орних угідь з максимальним впливом 
на середовище в придатних для цього вирівняних 
місцях, менш змінених геосистем пасовищ, 
сінокосів, лісів та  пусток -  на інших менш 
придатних ділянках і т.д.). Таким чином відбува
ється антропогенна артефікація ландшафтної 
структури, або поляризація ландш афтів (за 
Б.Б.Родоманом).

Отже, необхідне створення базово ї для 
подальших досліджень і планування державної 
ландш аф т ної карт и Чернівецької (і не лише 
її) області та на її основі розрахунків реального 
природно-ресурсного потенціалу, стійкості кожної 
геосистеми до окремих видів антропогенних 
навантажень і в цілому інтегрального антропо
генного пресу. Лише після цього можна буде 
цілком коректно і обгрунтовано ставити питання 
про визначення параметрів природно детерміно
ваної ресурсно-екологічної безпеки і розробку 
Схеми оптимізації природокористування.

Проблема 2. Визначення ландшафтно- 
антропогенного рівня екологічної безпеки. 
Є похідною і наступною. Сучасна ландшафтна 
структура являє собою сукупність геосистем 
різного стану природно-антропогенної рівноваги, 
яка підтримується на необхідному людині експлуа
таційному рівні компенсаційними заходами господа
рювання. В більшості випадків їх природно-ресурс
ний потенціал дещо редукований відносно потенцій
них можливостей геосистем, а деякі геосистеми 
дестабілізовані, в них активізовані несприятливі 
процеси деградації: водна ерозія, зсуви, дегуміфі- 
кація грунтів, збіднення фітоценозу та біоценозу, 
інше. Тому розрахунки рівня реальної екологічної 
безпеки слід вести виходячи з організаційно- 
технічних можливостей її штучної підтримки і 
компенсації (природоохоронними спорудами, 
агротехнічними, лісомеліоративними та т.п. 
заходами). Визначення ландшафтно-антропоген
ного рівня екологічної безпеки слід неодмінно 
здійснювати на базі обласної ландшафтної карти.

Проблема 3. Максимальне збереження 
місцевих мінерально-сировинних ресурсів. 
Є нагальним організаційно-технологічним завдан
ням сучасності, надто для території Буковини з її 
досить обмеженим природно-ресурсним потенці
алом. Неефективність використання існуючих 
примушує шукати економічно-правовий і іннова
ційний інструментарій стимулювання ресурсозбе
реження. В Чернівецькій області, як і в сусідніх, 
основними напрямками екологічної уваги є такі:
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В іт а л ій  К о р ж и к

А )К о м п лексн е  ви к о р и с т а н н я  к о р и сн и х  
копалин родовищ будівельних та енергетичних ма
теріалів. В області функціонує декілька досить по
тужних кар’єрів по видобуванню цегельної сирови
ни, гіпсів, нафтогазових свердловин, гравійних та 
піщаних кар’єрів, понад 100 інших дрібних кар’єрів. 
В гіпсових кар’єрах (Веренчанському, Мамализько- 
му) видобувається практично лише один гіпс, су
путні ж вапняки, керамічні суглинки й глини, гравій
но-піщана суміш та пісковики викидаються у 
відвали; на 1 м3 видобутих гіпсів припадає від 1 до 
10м3 переміщеної ’‘порожньої” породи, що при
зводить до великих енергетичних втрат і підвищує 
собівартість кінцевої продукції. Аналогічна ситуація 
в кар’єрах по видобуванню вапняків, зокрема 
Вимушівському (Заставнівський район), де у 
відвали викидаються покрівельні гіпси та суглинки.

Аналогічна ситуація склалась у нафтопаливному 
комплексі Буковини. З нафтогазової суміші 
карпатських родовищ (Вижницький район) поки що 
використовується лише нафта; попутні гази 
вимагають доочистки, а тому при нинішньому 
технологічному забезпеченні галузі вони спалю
ються у газовому факелі в зеленій приміській зоні 
селища Берегомет поблизу природоохоронно- 
науково-рекреаційно-освітницькоїустанови загаль
нодержавного значення - Національного Природно
го Парку “Вижницький”. Отже, нагальною є 
проблема створення локальних ресурсно-техноло
гічних виробничих циклів.

Б) Супутньою і не менш болючою екологічною 
проблемою залишається проблема рекульт ива
ції кар’єрів як оптимізації використання специфіч
них просторово-територіальних ресурсів краю. Туг 
необхідно виділяти принаймні три аспекти.

Перший - збереж ення родючого гумусового 
шару покрівельних порід. Заходи по зачищенню 
та складуванню верхнього гумусового шару 
частково виконуються лише на великих кар’єрах 
та при ритті котлованів під спорудження фунда
ментів будівель. В кар’єрах по видобуванню 
місцевих корисних копалин у сільській місцевості 
ці заходи ніколи не виконувались і не контролю
вались, що призвело до знищення гумусового 
шару на сотнях гектарів і утворення бедленду. 
Для виправлення негативної ситуації достатньо 
адміністративно-управлінських заходів.

Другий -  нейтралізація негативного впливу 
кар'єрів і котлованів на оточуючі геосистеми, 
який може позначатись на досить значних 
відстанях і площах. Основні чинники погіршення 
екологічної ситуації: активізація водної ерозії та 
обвально-осипних явищ, що виводять з ладу 
десятки гектарів цінних сільськогосподарських 
угідь, пониження рівня грунтових вод. Гідроди- 
строфія характерна для суміжних з котлованами 
територій і найбільш чутливо позначається на 
водопостачанні мешканців прилеглих населених

пунктів, що також можна трактувати як порушен
ня локальної ресурсно-екологічної безпеки.

До специфічного виду негативного впливу слід 
віднести техногенну активізацію карсту, що 
спричинюється порушеннями гідрогеологічного 
режиму карстових вод. На Буковині і у Прикар
патті активізація карсту у гіпсоангідритах безпо
середньо пов’язана з інтенсивним водовідливом 
з котлованів Кривського, Мамализького (Черніве
цька область). Миколаївського (Львівська об
ласть) кар’єрів, пониженням локального базису 
ерозії в долинах р.р.Совиця-Веренчанськата Сови- 
ця-Заставнівська (Чернівецька область). Темпи 
закарстування тут набувають катастрофічних 
розмірів і супроводжуються не лише прогресу
ючим погіршенням інженерно-геологічних умов 
(зростання об’ємів підземних порожнин, провало- 
утворення), але й виносом у розчинному стані за 
межі геосистем значних мас гіпсів, тобто зубожін
ням затверджених і перспективних родовищ цієї 
цінної будівельноїсировини.

Техногенна активізація карсту -  дійсно ком
плексна проблема, оскільки крім фізичних аспектів 
практично невідпрацьованими залишаються 
нормативно-правові, а саме: відсутність затвер
джених такс та методики розрахунку збитків, 
нанесених техногенною активізацією карсту, 
відсутність в законодавчо-правовому полі України 
самого поняття “техногенний карст” . Техногенний 
карст навіть нефігурусу“Переліку видів діяльності 
та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку”, затвердженому постановою Кабінету' 
Міністрів України від 27 липня 1995р. 2Че554. Нема 
чіткого визначення і розподілу відповідних функцій 
в “Інструкції щодо розмежування повноважень з 
контролю за здійсненням заходів, пов’язаних з 
охороною і раціональним використанням надр”, 
затвердженій спільним наказом Мінекобезпеки, 
Держнаглядохоронпраці, Держкомгеології та 
Держкомзему України від 30.11.1995р. № 136/18/22/
4. Автором в 1993 році була розроблена Тимчасова 
методика нарахування збитків, нанесених техноген
ною (антропогенною) активізацією карсту, проте з 
організаційно-політичних причин вона так і не була 
реалізована у законодавчі документи (3).

Третій -  рекульт ивація  к а р 'єр ів . Після 
видобування корисних копалин на місці кар’єрів 
залишаються від’ємні форми рельєфу, які слід 
певним чином “окультурювати” . Якщо рекуль
тивація невеликих котлованів та розміщених у 
верхніх елементах рельєфу не створює якихось 
серйозних технологічних труднощів, то неможли
вість заповнення відпрацьованого об’єм)' великих 
к а р ’єрів чимось іншим перетворю ється на 
складне ландшафтно-екологічне науково-прак
тичне завдання. Практично всі нинішні великі 
кар’єри не мають визначеної концепції подальшої 
організації території після їх закриття в неда
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лекому майбутньому, перекладаю чи, таким 
чином, проблему на нащадків.

Проблема 4. Ефективне використання 
відновлюваних ресурсів.

Успішне вирішення цієї комплексної багато
гранної проблеми може бути позитивним анти
подом подальшому екологічно непродуманому 
нарощуванню об’ємів ресурсовикористання, що 
супроводж ується нарощ уванням  кількості 
відходів. Має декілька ресурсних напрямків.

А) П р о б лем а  ви д о б ува н н я  грав ію , як 
важливої інертної будівельної сировини на 
Буковині, має багаторічну бурхливу історію. З 
кон'юнктурно-політичних міркувань обласною 
адміністрацією неодноразово приймались діамет
рально протилежні рішення про заборону та дозвіл 
видобування піщано-гравійної суміші з річкових 
русел та заплав, де зосереджені найбільші їх 
динамічні запаси. Вибирання всезростаючими 
темпами гравію великими Чернівецьким, Іспась- 
ким та численними дрібними кар’єрами на протязі 
багатьох десятиліть з русел р.Прут, Черемош, 
Сірет призвело до утворення локальних дефор
мацій поздовжнього профілю долин, пониження 
абсолютного рівня днищ (місцями на 2 -  4м), 
активізації глибинної та бічної руслової ерозії з 
руйнуванням опор мостів, берегоукріплюючих 
споруд, підруслових каналізаційних дюкерів, 
гідродистрофії території суміжних низьких терас, 
що послуговують зоною підживлення міських 
водозабірних споруд, деградації ландшафтів. Не 
меншу шкоду спричинює триваюче контрольоване 
та неконтрольоване видобування гравію і в межах 
низьких заплав, які періодично затоплюються 
повеневими водами і акумулюють твердий стік.

Видобуванню гравійно-галечникової суміші 
(ГГС) в оптимальних об'ємах перешкоджає, перш 
за все, відсутність уявлень про розміри твердого 
річкового стоку, значну частину якого становить 
гравійно-галечникова фракція, та темпи віднов
лення запасів. По-друге, досі не розроблена кон
цепція комплексного використання ресурсів 
річкових заплав як динамічних геосистем, і не 
узгоджені альтернативні напрямки використання 
територіального ресурсу.

На нашу думку, нині принципово важливим є 
питання доцільності і техно-екологічної безпеки 
видобування ГГС з кар’єрів в межах низьких та 
високих заплав, оскільки політично мотивовані 
пропозиції по видобуванню ГГС з родовищ в 
межах високих терас ні економічно (необхідність 
вилучення ріллі та пасовищ), ні технічно (відсут
ність вод для'промивання суміші, проблема 
ш ляхів), ні екологічно (загроза активізац ії 
негативних екзогенних процесів) недоцільні.

Розміщення кар’єрів в межах високих заплав 
не порушує ходу руслових процесів і переносу 
ГГС. Створення ж захисних дамб з боку русла

попереджує пониження рівня грунтових вод в 
потенційній зоні впливу кар’єрів, тобто гідроди- 
строфію з усіма соціально-економічними наслід
ками. З огляду нате, що рекультивація котлованів 
кар’єрів в умовах заплавно - руслових процесів 
функціонально невиправдана і збиткова, їх доцільно 
використовувати для рибогосподарських та ре
креаційних потреб.

Вибір місць і заходів по зменшенню нега
тивного впливу видобувних робіт ускладнюється 
наявністю майже на всьому протязі Прута, вище 
Чернівців, зон санітарного захисту міських 
галерейних водозаборів. Це вимагає координації 
зусиль різних служб по оптимізації природо
користування, перш за все у формі розробки і 
погодження Схеми функціонального зонування 
заплав великих річок області.

Б) Проблема раціонального водоспоживання 
та водовідведення є загальновідомою, тому нема 
необхідності розглядати всі її складові аспекти.

В) П роблем а використ ання енергії вітру 
полягає у відсутності будь-яких серйозних 
фінансових та науково-організаційних розробок і 
пропозицій по розміщенню, будівництву і експлу
атації вітрових електрогенераторів на території 
Буковини, а також повній відсутності концепції 
забезпечення естетичної сумісності споруд з 
туристично привабливими ландшафтами рекреа
ційного призначення.

Г) Потенційні гідроенергет ичн і ресурси  
Буковини, незважаючи на недостатню вивченість 
і відсутність розрахунків, досить значні і мають 
більше шансів на використання, оскільки ще не 
забуті давні трад и ц ії водного млинарства, 
збереглись рештки малих гідроенергетичних 
споруд на річках Сірет та Черемош. Проте реальні 
мож ливості, за виклю ченням енергетичних 
ресурсів вже сформованого комплексу Дністров
ських ГЕС та ГАЕС, значно скромніші, з причин 
щільного заселення і високого ступеня господар
ської освоєності широких днищ долин річок та 
відсутності вільних м ісць для будівництва 
греблевих, а часто і дериваційних ГЕС економічно 
виправданих потужностей. Більшість же невели
ких річок та потоків за водними запасами і 
гідрологічним режимом не придатна для розмі
щення навіть компактних невеликих малопо
тужних електрогенераторів. В цілому, на нашу 
думку, слід орієнтуватись на досвід кінця XIX - 
початку XX століття у використанні водяних 
млинів з дериваційною подачею води та млинів 
(електрогенераторів) понтонного типу на р.р.Прут, 
Дністер, Черемош, почасти Сірет.

Д ) М а к с и м а л ь н а  у т и л із а ц ія  в ідходів . 
Основні інноваційні напрямки: сепарація побуто
вого та виробничого сміття і відходів; вермиком- 
постування органічних решток; виготовлення 
паливних брикетів з відходів деревообробного
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виробництва (зараз скидаються повсюди) та 
обрізок дерев у містах; вторинна переробка і 
використання пластикових відходів та металів.

Проблема 5. Подолання хибних уявлень 
про можливість і необхідність максималь
ного використання м ісцевих паливно-  
енергетичних та м інеральних ресур сів . 
Амбіційні ідеї ресурсної автаркії за нинішніх 
соціально-економічних умов і обмежених тери
торіально-ресурсних можливостях Буковини 
можуть мати негативні екологічні наслідки. На 
території області відомі родовища деяких видів 
паливних та м інеральних ресурсів, втім ще 
недостатньо вивчених.

В у г іл л я . Родовищ а знаходяться в зоні 
внутрішнього низькогір’я Буковинських Карпат та 
в межах Передкарпатського прогину (1). Виходи 
вугілля у с.Сергії Путильського району відомі в 
долинах бічних приток р.Путила і встановлені по 
їх висипках на схилах. Потужність прошарку у 
флішових верствах ймовірно верхньокрейдового 
часу сягає 0.22м., за характером е перехідними 
від бурого до кам’яного, з обрахованою тепло
творністю від 6360 до 7045 кал. Поклади вугілля 
в околицях селища Путила менш щільні, досить 
пухкі і розсипчасті, схожі до горючих сланців 
менілітової світи палеогену і відслонюються у 
вигляді тонких листуватих прошарків. Тепло
творність обрахована у 6700кал. З-за незначних 
запасів і складних умов залягання ці родовища 
непридатні для використання і мають лише 
науково-пізнавальне значення.

Буре вугілля Іспасько-Карапчівського родовища 
набуло практичного значення лише під час Першої 
світової війни, а до того використовувалось для 
місцевих потреб цегельного та спиртового вироб
ництв, частково побутового опалення. Потужність 
пласту в районі с.іспас мінлива, в середньому 
становить 0.35м. Вугілля чорного кольору, із 
слабким буруватим відтінком, деколи зустрічаються 
неповністю розкладені рослинні рештки. Тепло
творність 2300- 5200кал, зольність 9-10%. Поблизу 
с.Карапчів в XIX ст. шахтами Карла Грубенхельда 
на глибинах 16 - 23м були вскриті два прошарки 
вугілля потужністю 0.2-0.25м та 0.4м., закладені у 
обводнених пісках по контакту з перекриваючими 
нестійкими глинистими сланцями. Видобування було 
припинене з причин складних гідрогеологічних умов 
та неконкурентоспроможності в порівнянні із значно 
дешевшим сілезьким вугіллям. Спроби реанімації 
вуглевидобування неодмінно наштовхнуться на 
невиправдано високі експлуатаційні витрати та 
значне погіршення екологічної ситуації в регіоні 
(терикони при дефіциті вільних земель, сильно 
забруднені шахтні води та т.п.), призначеному для 
туристично-рекреаційноїспеціалізації.

Горючі сланці. Поширені у верствах меніліто
вої світи палеогену Скибової зони Буковинських

Карпат, які виходять на денну поверхню декілько
ма смугами. Ці сланці можна вважати паливними 
ресурсами останньої енергетичної надії, оскільки 
середньопересічний вміст органічної речовини в 
технологічній сировині становить 10-12%, сягаючи 
у окремих прошарках 20%. Теоретична можливість 
використання таких сланців наштовхується на 
проблеми системного характеру: складність геоло- 
го-технічних умов, необхідність прямого спотво
рення на значних площах ландшафтів туристсько- 
рекреаційного регіону, необхідність будівництва 
збагачуючих виробництв та значних первинних 
енергетичних затрат на розпалювання цієї бідної 
суміші, необхідність утилізації величезної кількості 
золи (негорючих решток), відсутність придатних 
для будівництва і прокладання громіздкої дорожньої 
інфраструктури земель, і в цілому економічну 
неефективність та недоцільність освоєння.

Нафта і газ. Пошуково-розвідувальні роботи 
на нафту здійснювались на Буковині ще у XIX 
столітті, оскільки нафто- і газопрояви фіксувались 
і ф іксую ться в багатьох м ісцях. Найбільш 
перспективним районом вважалась зона Путиль
ського низькогір’я, де поблизу сіл Довгопілля, 
Дихтинець, Сергії,'Конятин, у XIX -  початку XX 
століть шахтним способом щодоби видобувалось 
по декілька діжок нафти, яка перероблялась на 
місці. В 20-х -  30-х роках XX ст. видобування з 
технічних та економічних причин припинилось. 
Нині промислово виправданими районом вважа
ється смуга шарьяжу, тобто насуву складчастих 
структур Карпат на глибоко занурену окраїну 
платформи, де нафта сконцентрована у каверноз
них закарстованих вапняках тріасово-юрського 
часу. З огляду на блочний характер залягання 
верств і їх незначні потужності, особливих надій 
на великі перспективи буковинського нафтового 
Ельдорадо плекати не варто.

Газопрояви метану також відомі в межах 
Новоселицької тектонічної улоговини та по її 
периферії(м.Новоселиця, с.с.Колінківці, Подвірне, 
Валя-Кузьмин, Хряць'ка,); в останні роки розвіду
вальне буріння у с .В еликий Кучурів дало 
надходження метану у промислових розмірах. 
Втім, з огляду на геологічну структуру території, 
сподіватись на значні поклади з багаторічними 
запасами не слід.

Екологічна проблема полягає не стільки у 
видобуванні, скільки у шляхах подальшої перероб
ки нафти. Не можна вважати економічно та 
екологічно виправданим будівництво в смт.Бере- 
гомет, поблизу нафтового терміналу Буковини, 
нафтопереробного заводу: будівництво розпочато 
без проведення попередньої всебічної екологічної 
експертизи, до того ж зростає економічна 
неефективність функціонування найближчого 
нафтопереробного заводу в м.Надвірна, потужності 
якого і так використовуються лише на 25-30%.
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Сірка. її поклади приурочені до зони занурення 
гіпсо-ангідритів на території густо заселеного 
Кіцманського району, проте вони недостатньо 
вивчені, а досвід експлуатації аналогічних родовищ 
у Івано-Франківській та Львівський областях дає 
підстави до надзвичайної обережності у прийнятті 
будь-яких управлінських рішень.

К ухонна  сіль  зустрічається як у вигляді 
суцільнихлінз (с.Сергії),так і дисперсно, у покладах 
засолених глинистих сланців нижньостебницької 
підсвіти неогену в підгірній зоні. Виявлена за 
поширенням джерел з високомінералізованими -  
до 300 -400 г/л - водами натрій-хлоридного складу 
та заданими буріння. Поки що видобування солі з 
ропи мало і має етнографічний інтерес, оскільки 
промислове видобування буде економічно неконку
рентоспроможним.

Проблема 6. Інженерно-екологічна безпека 
великих ресурсовикористовуючих технічних 
споруд. На території Буковини це Дністровський 
комплекс ГЕС та ГАЕС, експлуатація яких поряд з 
економічними вигодами спричинює ряд негативних 
наслідків (2). Інноваційними аспектами можуть бути: 
заходи по зменшенню руйнування берегів водоймища 
і комплексного використання ресурсів смуги руйнації; 
видобування інертної будівельної сировини у зоні 
седиментації річкових наносів верхньої частини 
водосховища; ефективізація використання прибе
режних угідь; утилізація твердих плаваючих відходів; 
новаціїу рибогосподарській діяльності, вирощування 
їстівних молюсків тощо.

П роблем а 7. О щ адливе використання  
грунтів, рослинних та лісових ресурсів. Для

Буковини сферою інноваційної діяльності є: 
екологізація лісовикористання (модернізація 
трелювальної техніки; нові принципи відновлення 
речовинно-поживної бази, боротьба із шкідниками 
та хворобами лісу); захист грунтів, нові агроно
мічні та агротехнічні технології; модернізація 
мисливського господарства, вирощування лікар
ських рослин та інше.

Проблема 8. Захист від негативної дії при
родних катаклізмів. Інноваційні перспективи -  
у попередж енні та зниж енні масш табів дії 
природних катаклізмів. Для м.Чернівці -  розробка 
і реалізація концепції протипаводкових заходів, 
особливо на малих річках (зокрема, затоплення 
Садгірського району Чернівців водами p.p.М о т
ків, Задубрівка, Шубранець).

Автор не претендує на вичерпність і широту 
висвітлених проблем, проте вирішення їх є 
надзвичайно актуальним для Буковини.
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RESOURCES-ECOLOG1CAL SAFETY OF BUKOV1N A: THE ACTUAL CHANCES

The article deals with the problems of resources-ecological safety on territory of Chernivtsy region (oblast) and 
actual possibilities of natural-resources potential using in a context of sustainable development.
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ІГОР Г УБАГКЖ
( Ч е р н ів ц і)

ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ 
ПРОЦЕСІ ПРИРОДОГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Сучасний розвиток української економіки 
пов’язаний з динам ікою  складної системи 
економічних інтересів. Ця система має багато
рівневу структуру та нелінійний механізм реаліза
ції. Головною умовою динаміки системи економіч
них інтересів є існування певних економічних 
суперечностей, які відбивають мотивацію різно
манітних господарських суб’єктів та рух еконо
мічних процесів.

Однією з головних суперечностей сучасної 
економічної динаміки, на наш погляд, є суперечність 
між економічними та екологічними інтересами 
різнорівневих господарських представників.

У межах екстенсивної економічної системи, на 
перший погляд, все було зрозуміло. Пріоритет еконо
мічних інтересів визнавався безумовним. Відповідно, 
перевага надавалася комплексному макроекономіч- 
ному показнику-валовому національному продукту1. 
Ніякий інший показник успіху країни не зустрічав 
такого майже одностайного визнання, як річний 
приріст валового національного продукту.

Врешті-решт, все здається достатньо простим і 
прозорим, бо чим більшим буде цей загальноекономіч
ний продукт країни, тим більше можливостей 
задоволення поточних потреб усіх господарських 
суб’єктів, а також вироблення майбутніх соціально- 
економічних завдань. Проте все виглядає правильним 
у своїх межах. Тому теза про рівнозначність еконо
мічного зростання та економічного прогресу може 
вважатись цілковитою лише за певних обставин.

По-перше, більше господарських благ-краще, 
якщо зростають можливості соціально-економіч
ного розвитку, тобто за умови, що ці товари і послуги 
відповідають дійсним потребам. Якщо ж вони не 
реалізуються, тобто не визнаються суспільством 
як необхідні (вони наповнюють лише товарні запаси 
), то чим більше в них вкладено праці, тим гірше. 
Звідси випливає, що показник, наприклад, національ
ного доходу сл іду коректувати у відповідності з різ
ницею між виробленим і реалізованим протягом 
року продуктом.

По-друге, більше господарських благ - краще, 
якщо відволіктися від якісних зрушень. Якщо, 
наприклад, один генератор, що продуктивно працює 
шість років, краще, ніж два, кожен з яких працює 
три роки. В цьому випадку однакова потреба 
задовольняється з меншими витратами капітальних, 
мінеральних і трудових ресурсів; відповідно, при 
оцінці загальноекономічного продукту слід врахову
вати, яка його частина відповідає стандартам якості.

Кращим контролером якості може бути тільки рин
ковий механізм. Будь-яка його заміна призводить 
до вилучення споживача з кола головних еко
номічних осіб.

По-третє, більше господарських благ-краще, 
якщо економічне зростання не супроводжується 
зростаючими диспропорціями (загальноекономіч
ними і регіональними) і не призводить систему до 
руйнування. Відповідно менше не завжди гірше, бо 
це може бути наслідком переходу до більш 
високого рівня технічних рішень. Скорочення 
застарілого виробництва сприяє підвищенню 
загальної ефективності виробництва, може на 
певний час істотно спростити процес структурних 
змін, створити додаткові передумови переходу 
господарства країни на новий технічний рівень. 
Крім того, реструктуризація економіки дає 
можливість зменшити загальний негативний вплив 
виробничої сфери Па екологічне середовище та 
уникнути ресурсоємких видів виробництва.

По-четверте, більше господарських благ-кра
ще, розглядається лише мета створення господар
ських благ без урахування впливу виробництва та 
інші сфери суспільного життя. Насамперед, це 
стосується проблем економіко-екологічної безпеки, 
проте це посилання важко називати правомірним 
(на відміну від трьох попередніх).

Тепер вже відомо - і це підтверджується як рин
ковою, так і неринковою господарською практикою, 
- що в тих випадках, коли антропогенне навантажен
ня на природні системи перевищує їх само відновле
ний потенціал, знищуються і умови соціального 
розвитку (погіршення навколишнього середовища, 
зростання захворювань, демографічна криза тощо), 
і умови економічного розвитку (спадає продуктив
ність природних ресурсів, зростають витрати на 
“відтворювальний ремонт” природних систем у 
випадку їх руйнування, суспільство звужує свої 
перспективні можливості). Врахування цих проблем 
призводить до формування нових економічних 
уявлень і зокрема, нових підходів до оцінки економіко- 
екологічної результативності розвитку виробництва.

У сучасній економіці України достатньо 
прозоро можна побачити три головних рівня 
економічних рішень:

1) локальний - з позиціїекономічно відокремле
ного виробника, якого в сучасній економічній науці 
називають '‘фірма”;

2) регіональний - з позиціїекономіко-територі- 
ально відокремлених виробників;

1 Гелбрейт Дж. Н овое индустриальное общ ество. М .’’П рогресс,” 1969, с.218.
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ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
ПРИРОДОГОСПОДА РСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

3) загальноекономічний - з позиції економіки 
країни в цілому.

На локальному рівні економічна результатив
ність визначається прибутковістю, розширенням 
ринку. На регіональному і загальноекономічному 
рівнях слід розрізняти як прямий, первісний ефект 
(внесок підприємства у створення господарських 
благ), так і непрямий, вторинний. Саме цей 
вторинний ефект може мати соціальну та еконо
мічну природу.

Вторинний економічний ефект - це особливий 
результат діяльності галузей, що сприяють технічній 
перебудові загальноекономічної структури, переходу 
до світового рівня виробничої системи. Тому роль у 
30-х роках XX ст. відіграю ть галузі важкої 
промисловості, насамперед, машинобудування. В 
документах тих років підкреслювались “найвища 
народногосподарська ефективність” підприємств 
важкої промисловості навіть в тих випадках, коли 
вони працюють на дотаціях, тобто не відшкодовують 
повністю витрати виробництва. Формула Леніна 
“політика не може не мати першості над економі
кою” саме надавала можливість появи відповідних 
негативних економічних ефектів. У сучасних умовах 
(у процесі інформаційної революції) роль потужного 
прискорювача економічного розвитку відіграє 
наприклад, виробництво мікропроцесорів, телекому
нікаційних систем, промислової робототехніки, лазер
ної апаратури тощо.

Вторинний соціальний ефект - це додатковий на
слідок створення масштабних виробництв для 
розв’язання таких соціально-економічних проблем, 
як збільшення зайнятості в регіоні, підвищення до
ходів населення, розвиток соціальної інфраструктури, 
створення регіональної транспортної інфраструктури 
тощо. Отже, в усіх інфраструктурах регіони намага
ються притягнути до себе перспективні промислові 
інвестиції. В цій сфері можуть виникнути розбіжності 
в економічних інтересах окремих регіонів України 
щодо їх конкуренції до залучення іноземних інвести
цій. Це проявляється, наприклад, в явному зіткненні 
інтересів регіонів що до створення “вільних економіч
них зон”. У цьому аспекті Карпатський регіон має 
безсумнівні перспективні інвестиційні переваги:
1) традиційна ринкова господарська мінімальність 
населення цього регіону;
2) відносно не довгий період панування соціаліс
тичної господарської системи на території регіону;
3) різнобарвна структура економіки Карпатського 
регіону;
4) зручне прикордонне становище більшості 
областей регіону.

Вторинний екологічний ефект може бути 
позитивним (відновлення ландшафтів раціональна 
меліорація земель, інфраструктурне облаштування 
міст та районів) або негативним (руйнування 
елементів навколишнього середовища. Негативний 
вплив сучасного виробництва на навколишнє

середовище, часто-густо значно перевищує пози
тивний ефект. Крім того, виникають зворотні на
слідки погіршення умов виробництва та існування. 
А певні дії по блокуванню негативів соціальної 
сфери можуть викликати нові вторинні результати.

Саме облік вторинних (зовнішніх) ефектів 
знайшов відображення в певному розвиткові 
економічних регіонів -  зумовив як розширення 
границь можливих вимірянь, так і вихід за межі 
цих вимірянь. Традиційно поле економічних 
вимірювань обмежувалось обліком витрат на 
оплату праці, уречевленої в інвестиційних товарах, 
і живої праці. Такі економічні категорії, як витрати 
виробництва, ціна, зароб ітна плата, дохід, 
прибуток, процент, національний Дохід, валовий 
внутрішній продукт, своїм змістом мають певний 
вираз минулої і живої праці, що представлена в 
продукті(або в його грошовому еквіваленті).

Негативний вплив виробництва на навколишнє 
середовище зумовлює зростання витрат праці як 
у самому процесі виробництва того чи іншого 
продукту (перехід до природоохоронної техноло
гії), так і використання праці за межами простору 
і часу виробництва відповідних продуктів. Цей 
останній момент дозволяє відокремити категорію 
витрат майбутньої праці -  “пост витратам”. До 
цих витрат належить віднести:
❖ витрати на відновлення матеріальних цінностей 
(споруд, устаткування, обладнання, споживчого 
майна) у зв’язку з їх прискореним руйнуванням;
❖ витрати на підтримання здоров’я населення у 
випадках, коли його послаблю є погіршення 
середовища існування;
❖ витрати, що зумовлені необхідністю компенсу
вати зменшення продуктивності природних систем 
(збереження чистої води в річкових та озерних 
системах, відновлення родючості землі тощо);
❖ витрати на відновлення втрачених природних благ 
(відновлення річкових систем, ландшафтної землі, 
заходи по збереженню тваринного відновлення).

Відповідно в сучасній економічній теорії та прак
тиці відбувається перехід до економічних вимірю
вань у тривимірному просторі -  минулого, теперіш
нього і майбутнього. З цього приводу виникає питан
ня: яку віддаленість майбутнього прийняти за лінію 
економічного горизонту? Тобто в яких чдсових 
границях майбутнє розглядається як економічно 
вимірювальне з теперішнім? Як відомо, мірою еконо- 
мічних вимірювань служить вартість. Безпосеред
ньо вартісні вимірювання репрезентовані системою 
цін. В умовах сучасного науково-технічного прогресу 
в системі цін відбуваються швидкі зрушення. Це 
означає, що економічні виміри достатньо достовірні 
межах короткострокових інтервалів часу (до 5 років), 
менш достовірні в середньострокових(5-10 років), 
орієнтовні в довгострокових (10-20 років) і мало 
визначні у понад довгих інтервалах часу (за межами 
двох десятиліть).
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ІГО Р  Г у ПАПОК

Економічний горизонт можна таким чином, 
вважати віддаленим на 20-30 років, тобто до 2020- 
2030 p.p. відповідно, при аналізі масштабних інвес
тиційних проектів та перетворень природних сис
тем правомірно враховувати “ пост витрати” 
(майбутні витрати на блокування і подолання 
негативних наслідків) в межах чверті століття.

Облік вторинних ефектів висуває ще одне важ
ливе завдання обліку факторів, що знаходяться 
за границями економічних вимірів: по-перше, 
витрати праці на занурення природних ресурсів у 
виробництво -  облік повних витрат виробництва; 
по-друге, вплив продуктивності природних ресур- 
сів(родючість землі, особливості клімату, багат
ство покладів корисними копалинами, зручність 
експлуатації) на продуктивність праці і прибутко
вість виробництва- облік рентної компоненти.

Водночас потрібно звернути увагу на третій 
аспект природо- господарських зв’язків -  оцінка 
витрат- праці на відновлення ресурсів навколишнього 
середовища. Але “вигоди” та “втрати” природи, що 
пов’язані з виробництвом не зводяться до витрат 
праці: важко зробити економічну оцінку “праці” комахи 
по обпиленню сільськогосподарських рослин, “праці” 
різноманітних організмів, що відновлюють родючість 
землі тощо. Сучасна економічна наука не може дати 
навіть приблизної економічної оцінки збитків від 
забруднення ґрунтової води(відновлення їх чистоти 
потребує декілька століть), руйнування карпатських 
ландшафтів (відновлення горних лісів відбувається 
протягом тисячоліття), деструкція землі (відтворення 
землі охоплює декілька тисячоліть). Тому важко 
оцінити погіршення якості життя внаслідок втрати 
чистоти водних систем і повітря тощо. Зрозуміло, 
що відсутність економічних оцінок -  зовсім не 
підстава, щоб ігнорувати ці проблеми при порівнянні 
варіантів інноваційного розвитку виробництва або 
альтернатив господарського використання природних 
ресурсів. Все це вимагає враховувати позаекономічної 
площини вибору рішень.

Ідея дослідження можливостей постійного роз
витку економіки як умови збереження цивілізації і 
культури стала закономірним результатом усвідом
лення людством матеріальних границь свого світу. 
Ще на початку XIX ст. Карл Альбрехт Кастхофер 
визначив критерій, що гарантує довгострокове 
використання лісів. Поняття границь росту і розвитку 
при досягненні стійкого стану можна найти в деяких 
класичних теоріях. Якщо розглянути природні 
ресурси як необхідний вхідний елемент розвинутого 
процесу, то стійке становище можна розглядати 
особливо стійкого розвитку, при якому достатність 
природних ресурсів визначає рівень обліку.

Ідея стійкого становища найшла своє відобра
ження, наприклад, у творах Д.Рікардо, де розгля
даються питання поділу ресурсів та продуктів і його 
оптимальний розвиток. Дж.С.Мілль досліджував 
економічні умови стійкого становища. В 30-х роках

XX ст. під впливом наукових праць В.І.Вернадського 
сформувалося поняття про “ноосферу”. В 60-і роки 
в світовому науковому співтоваристві почало з’явля
тись уявлення про комплексність екологічних і соці
альних проблем, неможливість їх досл ідження тільки 
виходячи з умов ринку і розміщення виробництва.

В умовах зростаючої “екологічної інформова- 
ності” протягом 70-80 років не відбулося “екологі- 
зації” використання природних ресурсів. Міжнарод
на торгівля і економічне зростання сприяли поглиб
ленню екологічних проблем, й їх не розв’язанню. 
В цілому ж ситуація для стійкого розвитку, еконо- 
міко-екологічної безпеки в світі і в Україні зміни
лася в гірший бік.

Основні негативні тенденції, що перешкоджа
ють досягненню цілей стійкого розвитку протягом 
останнього десятиліття, були такими:

1. Наростають процеси глобалізації структури 
виробництва і споживання: посилились імпорт “захід
ного” стандарту життя та інтенсивність використан
ня природних ресурсів слабко розвинутих країн, для 
вирішення національних економічних проблем.

2. У розвинутих країнах продовжувала розши
рюватись маса надлишкового виробництва і 
споживання, і відповідно нарощується виробництво 
енергії, споживання ресурсів, збільшення вироб
ництва відходів-останні проблеми значною мірою 
за рахунок слаборозвинутих країн.

3. Зросла соціальна нерівність як між, так і 
всередині держав помітне погіршення добробуту 
значної кількості населення навіть у країнах, де 
спостерігався економічний ріст. Зросла проблема 
забезпечення слаборозвинутих країн продоволь
ством, яка може бути розв’язана міжнародною 
торгівлею, але за рахунок виникнення продовольчої 
залежності і відволікання з економіки країн- 
імпортерів коштів на фінансування закупівель.

4. Не виправдались сподівання на “безмежні” 
можливості отримання морепродуктів -  після 1989 р. 
Зростання добування змінилось його спаданням. Усе 
це потребує додаткових інвестицій у сільське госпо
дарство, щоб зберегти виробництво продовольства 
на рівні, який випереджає зростання населення.

5. Фінансування охорони середовища, екологіч
ної освіти значно відстає від необхідного рівня в 
2-3% валового внутрішнього продукту, який 
потрібен для досягнення значного прогресу.

6. Передача технологій, заходи по розв’язанню 
проблем зовнішніх боргів слаборозвинутих країн 
не були виконані. В багатьох слаборозвинутих 
країнах, особливо африканських, валове вироб
ництво надушу населення не збільшується, а спа
дає. Ці країни продовжують залежати від зовніш
ньої допомоги, обсяг яких спадає.

7. Продовжувало зростати забруднення і 
деградація природного середовища. Цей процес 
найбільш демонстративно виявляється в забруд
ненні атмосфери.
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ДИНАМІКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
ПРИРОДОГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

8. Посилились негативні тенденції забруднен
ня навколишнього середовища (радіоактивні, 
токсичні речовини, відходи, хімічні дощі тощо), 
продовжувалось руйнування вразливих екосистем, 
зниження біологічної різноманітності.

Позаекономічна площина вибору рішень могла 
би розглядатись з точки зору соціальної норми і 
включатись в економічний розрахунок як система 
встановлених обмежень. Як, наприклад, суспіль
ство встановлює норми використання трудових 
ресурсів (припустимий вік залучення юнаків у 
виробництво, санітарні умови, вимоги охорони 
праці тощо), протипожежні норми будівництва 
будинків, норми безпеки транспортного руху тощо. 
Відповідно треба використовувати і соціальні 
норми природокористування, у визначенні яких є 
труднощі. Справа в тому, що сьогодні економічна 
наука ще не може точно визначити, де проходить 
границя навантаження на природні системи. В 
цілому екологами сформульовано, зокрема, 
“ правило десяти процентів” : деформована в 
середньому до такого рівня екосистема працює 
ще нормально, але в будь-який момент -  навіть 
від незначного впливу -  може необоротно 
руйнуватися. Проте де стосовно до тої чи іншої 
екосистеми розташована границя цих десяти 
процентів -  точно визначити ніхто не може. 
Швидше за все спрацьовує традиційне уявлення 
про велику силу природи, і попередження екологів 
часто-густо ігноруються .

До того часу, доки ми не зможемо точно 
визначити границі припустимого навантаження на 
природні комплекси, мусимо відштовхуватись з 
презумпції невинності до природи (якщо немає 
прямого доведення, що інноваційний проект 
викличе незворотні зміни природних систем, то 
зникають і заперечення проти його реалізації), а з  
презумпції можливої провини (можливого пору
шення границь припустимого навантаження). 
Звідси і вимога доведень, що прогнозоване наван
таження включає достатній страховий резерв і, 
відповідно, означає мінімальний ризик необо
ротних наслідків.

Отже, прибутковість зовсім не рівнозначна 
суспільній результативності виробництва. Підпри
ємство може працювати прибутково, але, забруд
нюючи навколишнє середовище, істотно усклад
нювати господарську діяльність інших підпри
ємств і тому викликати значні пост витрати. В 
цьому випадку ми бачимо зіткнення не тільки 
економічних і екологічних інтересів, але й 
економічних інтересів різноманітних господарсь
ких одиниць і просторів(місцевість, регіон, країна, 
материк, світова куля). Звідси випливає необхід
ність узагальнюючого соціально-економічного 
критеріїв результативності функціонування 
господарських систем. Такий критерій, на наш 
погляд, повинен включати такі лінії оцінки:

1) дотримання соціально-економічних норм 
господарювання^ тому числі норми організації 
виробництва і норми природокористування);

2) прибутковість господарської діяльності 
підприємства;

3) система економіко-фінансових санкцій за 
негативні зовнішні ефекти, яка повинна знайти 
відображення в цивільному кодексі;

4) встановлення глобальних стандартів 
екологічної безпеки.

Стає все більш очевидною необхідність оцінюва
ти не тільки результати діяльності виробничих 
систем, але й ефективність обраних типів природоко
ристування або принципів формування природо- 
господарських зв’язків. У нашій господарській 
системі всі звикли до того, що в кожному окремому 
випадку знаходиться рішення найбільшого завдання 
і часто-густо не ставиться питання про те, до яких 
довготермінових результатів може призвести 
послідовне застосування того чи іншого принципу. 
Та якщо деякий принцип застосовується до 
широкого кола однорідних завдань, то тоді це певна 
стратегія природокористування. Можна з цього 
приводу говорити про стратегію хімізаціїсільського 
господарства, стратегії зарегулювання течії річок 
для отримання гідроенергії, стратегії контролювання 
агресивних біологічних форм. Систематично 
використовуючи ці стратегіїу все більших масшта
бах, людина змінила хімічне, біологічне, та геогра
фічне середовище існування.

Звідси з ’являється новий погляд на проблему: 
вимога вивчення складних зв’язків природних 
систем; необхідність обліку, зворотного впливу зміни 
середовища і на господарство і на саму людину. 
Виникає потреба у створенні загальної стратегії 
взаємодії людини з світом агресивних біологічних 
форм. Вона повинна виходити не з ідеї знищення 
невгодних нам форм, а з принципу співіснування і 
пошуку ефективних засобів їх стримування.

Разом з цим виконується методологічне 
завдання - сформувати принципи вибору інновацій
них проектів, які включали б як оцінку стратегії 
природокористування, так і узагальнену сопіально- 
економічну оцінку. Особливо важливими, на наш 
погляд, виступають такі позиції. Інноваційні 
проекти, що пов’язані з певними впливом на 
природні комплекси, варто було б представляти в 
альтернативних варіантах, які відображають різні 
типи формування природогосподарських зв’язків. 
Кожен інноваційний проект повинен містити в себе 
повну характеристику навантаження на природні 
комплекси й очікувані наслідки. Застосування того 
чи іншого типу формування природогосподар
ських зв’язків кожного окремого завдання необ
хідно обгрунтувати в межах припустимих наванта
жень на природні комплекси. Варіанти без достат
нього обгрунтування доцільно виключати з подаль
шого до обстеження.
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Узагальнюючу соціально-економічну оцінку 
відібраних альтернативних варіантів необхідно 
давати за критерієм “витрати-результати”. До “ви
трат” відносяться як поточні витрати (живої й уре
чевленої праці), так і постійні витрати. В категорію 
“результати” включаються показники первинних і 
вторинних ефектів (економічного, соціального й 
екологічного). На наш погляд, застосовуватись мо
же таке правило зіставлення альтернативних варі
антів: порівнюються або інноваційні проекти, які 
потребують майже однакових витрат, але розбіга
ються за набором результатів (кращим вважає
ться проект, що дозволяє досягнути більших ре
зультатів), або проекти, які виходять на майже 
однаковий рівний набір цілей, але розбігаються за 
витратами(переважним буде проект, який до
зволить досягнути певних результатів з наймен
шими витратами).

Розгорнута оцінка результативності економіч
них рішень висуває декілька вимог до розвитку 
економіко-екологічних досліджень. Перша вимога 
-  це створення випереджаючого напрацювання 
екологічних знань. Ці напрацювання дозволяти
муть здійснювати надійну експертизу проектів 
перетворення природних систем і всіх більш- 
менш крупних інновацій. Друга вимога -  створен
ня центрів міждисциплінарних наукових дослі
джень (економіко-екологічних). Наука все більше 
спеціалізується, структурується в своїх ланках. 
Виникають нові напрями досліджень, які перетво
рюються в самостійні наукові дисципліни (сьогодні 
в світі нараховується більше тисячі наук і наукових 
дисциплін). Д иф еренціац ія знань дозволяє 
підвищити кваліфікованість спеціальних наукових 
досліджень. Третя вимог -  подолання застарілої 
практики оцінки м асш табного втручання в 
природу за висновками вузького кола експертів 
без публічного прозорого обговорення інновацій
них проектів. Прикладів того, як видатні вчені і 
політики можуть опинитись скованими традицій
ними поглядами, не оцінюючи нове, робити помил
кові висновки в науці достатньо багато. Відомо, 
що винахідника пароплава Роберта Фултона не 
хотіли слухати такі визнані вчені свого часу, як

Лаплас і Монк. Відомий астроном Араго відкидав 
можливості залізниць. Дійсний член французької 
академії Лаланд категорично стверджував, що 
літати на апаратах, важчих за повітря принципово 
неможливо. Багато німецьких учених організову
вали публічні збори проти теорії Ейнштейна.

І, нарешті, один з головних аспектів проблеми -  
соціально-економічна мотивація захисту позицій 
(представництва економічних інтересів). Висуван
ня певної інноваційної ініціативи -  це не тільки пропо
зиція про спосіб досягнення національних, регіо
нальних або приватних цілей, але і намагання отри
мати пріоритетність у розподілі ресурсів для 
розв’язання локальних, регіональних або галузевих 
проблем. Тобто кожний інноваційний проект відобра
жає певний інтерес -  соціально-економічну мотива
цію окремих господарських ланок, які так чи інакше 
орієнтують відповідні експертні групи на захист 
власних інтересів. Тому потрібна досить важлива 
спеціальна процедурна умова - обговорення іннова
ційних проектів у декількох центрах з альтернатив
ними концепціями розв’язання проблем. Усе це 
можна здійснити шляхом використання економіко- 
екологічного потенціалу Карпатського регіону.

На регіональному рівні перехідний період 
потрібний для досягнення відносно повної зба
лансованості економічних і екологічних ресурсів і 
потреб в них. Протягом цього періоду будуть 
широко застосовуватись екологічні методи 
розподілу ресурсів при відповідному зростанні 
економічних прав підприємств і регіонів. Усе 
вищеозначене характеризує деякі конструкції 
можливого механізму узгодження різноманітних 
господарських інтересів у екологічному просторі. 
Подальший розвиток інноваційних проектів у 
нашому регіоні, впровадження економіко-еколо
гічних експериментів та їх аналіз надасть, безумов
но, матеріал для нових розробок і уточнень.
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М и к о л а  Н ебава  
( В ін н и ц я )

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І ГАРАНТІЙ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Проблема соціальної стандартизації має широкі 
межі і її конкретний зміст значною мірою визнача
ється станом економіки країни. Нині найбільшої 
актуальності набуло питання формування системи 
державних мінімальних соціальних стандартів як 
нормативної бази забезпечення конституційних 
гарантій громадянам.

У даний час у практичній роботі при форму
ванні бюджетів різних рівнів застосовуються соці
альні норми і нормативи по широкому колу показни
ків. Значна частина законодавчо встановлених або 
закріплених іншими правовими актами соціальних 
норм визначають мінімальні державні гарантії і 
регулюють головним чином сферу праці і заробіт
ної плати, зайнятості, соціального забезпечення.

За допомогою зазначених норм забезпечую
ться конституційні права громадян. Більшість цих 
норм є зобов’язаннями держави перед різноманіт
ними групами населення і повинні забезпечува
тися за рахунок її фінансових ресурсів. Проте роз
міри встановлюваних державою соціальних норм 
у багатьох випадках визначені без достатніх об
грунтувань і переглядаються в залежності від 
темпів інфляції і наявних фінансових ресурсів. При 
цьому складається загальна тенденція до розши
рення їхнього кола і відносного зниження рівня.

Сформована в наш час система соціальних 
норм і нормативів недостатньо структуризована. 
У ній не виділяються пріоритетні показники рівня 
життя, що пов'язані з вирішенням найбільш 
невідкладних ж иттєво важ ливих проблем. 
Встановлювані соціальні норми і нормативи не 
містять якісних характеристик, а їхній кількісний 
розмір, як правило, недостатньо обгрунтований, 
оскільки в основу норм і нормативів не закладені 
вимоги підтримки визначеного стандарту спожи
вання матеріальних благ і послуг.

У результаті цього не забезпечується стабіль
ність рівня державних гарантій, тому що збіль
шення вартісного значення норми або нормативу 
не завжди забезпечує зберігання відповідного 
натурального набору товарів або послуг.

Необхідність прийняття Закону України “Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії” та введення його в дію пов’язана з дер
жавними мінімальними соціальними стандартами, 
використання яких сприятиме підвищенню значи
мості норм і нормативів, що регламентують 
пріоритетні напрямки соціальної політики, постійно 
підтримувати реальне забезпечення основних 
державних соціальних гарантій.

Розробка державних мінімальних соціальних 
стандартів повинна бути спрямована на зміцнення 
фінансової бази основних конституційних прав гро
мадян, покликана підвищити рівень обгрунтованості 
соціальних витрат Державного бюджету і місцевих 
бюджетів, створити передумови для зміцнення 
єдиного соціального простору натериторіїУкраїни.

Формування і введення в дію державної сис
теми соціальної стандартизації може забезпечити 
створення принципово нового механізму норма
тивно-правового регулювання державою розвитку 
всієї дуже різноманітної за своєю структурою 
соціальної сфери. Робота з визначення державних 
мінімальних соціальних стандартів повинна 
проводитися в рамках чинного законодавства, з 
урахуванням наявного вітчизняного і міжнарод
ного досвіду. Тепер поняття державних соціальних 
стандартів і соціальних гарантій ще не склалося і 
відповідно не закріплено в законодавчих і норма
тивних актах. У зв’язку з цим формування систе
ми соціальної стандартизації потребують виробіт
ки загальної концепції, що визначає принципові 
підходи до її побудови, створення відповідної 
законодавчої і нормативної бази, рішення методо
логічних питань, що забезпечують єдність розроб
ки і застосування соціальних стандартів по різно
манітних напрямках соціальної політики.

Розробка державних соціальних стандартів і 
соціальних гарантій потребує визначення їхнього 
понятійного апарату.

Державна соціальна стандартизація являє 
собою правову регламентацію  пріоритетних 
соціальних нормативів і норм як державних 
соціальних стандартів і гарантій. Рекомендується, 
що під державними соціальними стандартами 
варто розуміти встановлені органами державної 
влади на визначений період часу єдині мінімальні 
соціальні нормативи і норми, що відбивають 
найважливіші потреби людини в споживанні 
продуктів харчування, непродовольчих товарів і 
послуг та забезпечення освітніми, медичними, 
житлово-комунальними, соціально-культурними 
послугам и, що призначені для визначення 
обов’язкового мінімуму бюджетних витрат на 
зазначені цілі. Під державними соціальними 
гарантіями треба розуміти встановлені законом 
мінімальні розміри заробітної плати, доходів 
громадян, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, 
які забезпечують рівень життя не нижчий від 
прожиткового мінімуму.
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Прожитковий мінімум -  вартісна величина 
достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження 
його здоров’я набору продуктів харчування, а 
також мінімального набору непродовольчих 
товарів та мінімального набору послуг, необхідних 
для задоволення основних соціальних і культурних 
потреб особистості [1].

Введення державних мінімальних соціальних 
стандартів в Україні повинно бути спрямоване на 
виконання таких завдань:

- визначення механізму реалізації Соціальних 
прав та державних соціальних гарантій громадян, 
визначених Конституцією України;

- визначення пріоритетів державної соціальної 
політики щодо забезпечення потреб людини в 
матеріальних благах і послугах та фінансових ре
сурсів для їх реалізації;

- визначення та обгрунтування розм ір ів 
видатків Д ерж авного  бю дж ету У країни та 
місцевих бюджетів, соціальних фондів на со
ціальний захист і забезпечення населення та 
утримання соціальної сфери.

На основі соціальних стандартів визначаються 
розміри основних соціальних гарантій: мінімаль
них розмірів заробітної плати та пенсії за віком, 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян, роз
мірів державної соціальної допомоги та інших видів 
соціальних виплат.

Формування системи державних мінімальних 
соціальних стандартів України повинно здійсню
ватися виходячи з таких основних принципів:

-  забезпечення визначених Конституцією 
України соціальних прав та державних соціальних 
гарантій  достатнього  ж иттєвого рівня для 
кожного;

-законодавчого встановлення найважливіших 
державних соціальних стандартів та соціальних 
гарантій;

-  всебічна наукова обгрунтованість установ
люваних державних мінімальних соціальних стан
дартів та гарантій;

-  гласність, поінформованість та дотримання 
громадського контролю при визначенні і засто
суванні соціальних норм і гарантій; відпові
дальність органів державної влади за їх застосу
вання і дотримання;

-  урахування прогресивних змін у сфері соціаль
ного розвитку.

За характером задоволення соціальних потреб 
соціальні нормативи поділяються на:

-  нормативи споживання -  розміри споживання 
в натуральному виразі за певний проміжок часу 
(за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, 
непродовольчих товарів поточного споживання та 
деяких видів послуг;

-  нормативи забезпечення -  визначена кіль
кість наявних в особистому споживанні предметів

довгострокового користування, а також забезпе
чення певної території мережею закладів охорони 
здоров’я, освіти, підприємств, установ, організацій 
соціально-культурного, побутового, транспортного 
обслуговування та житлово-комунальних послуг;

-  нормативи доходу -  розмір особистого дохо
ду громадянина або сім’ї, який гарантує їм до
статній рівень задоволення потреб, що обрахову
ється на основі визначення вартісної величини 
набору нормативів споживання та забезпечення.

За рівнем задоволення соціальних потреб 
соціальні нормативи поділяються на:

-  нормативи раціонального споживання -  
рівень, що гарантує нормативи мінімального 
споживання -  соціально прийнятний рівень 
споживання продуктів харчування, непродоволь
чих товарів та послуг виходячи з соціальних або 
фізіологічних потреб;

-  статистичні нормативи -  нормативи, що ви
значаються на основі показників фактичного спо
живання або забезпеченості для всього населення 
чи його окремих соціально-демографічних груп.

Державні соціальні стандарти і нормативи 
формую ться та встановлю ю ться у порядку, 
визначеному Кабінетом М іністрів України за 
участю та погодженням з іншими сторонами 
соціального партнерства, якщо інше не передба
чено законами України, а найважливіші державні 
соціальні нормативи повинні затверджуватися 
Верховною Радою України.

Базовим державним соціальним стандартом 
повинен стати прожитковий мінімум, встановле
ний законом, на основі якого визначаються 
державні соціальні гарантії та стандарти у сферах 
доходів населення, ж итлово-комунального, 
побутового, соціально-культурного обслугову
вання, охорони здоров’я та освіти.

При формуванні системи державних мінімаль
них соціальних стандартів варто виходити з чинних 
законодавчих і нормативних актів, що регулюють 
відносини в соціальній сфері.

Державні мінімальйі соціальні стандарти Укра
їни, встановлені в натуральному вираженні, варто 
переглядати не рідше одного разу в п ’ять років.

Соціальні показники, що стандартизуються 
можуть бути натуральними і вартісними, абсолют
ними і відносними, інтегральними або розгорнути
ми в систему взаємозалежних показників.

Соціальні стандарти повинні бути обов’язкови
ми для розрахунку фінансових нормативів при 
формуванні відповідних бюджетів. У зв’язку з 
цим соціальний норматив або норма можуть бути 
включені до складу державних мінімальних 
соціальних стандартів при наявності відповідного 
фінансового обгрунтування.

Забезпечення державних мінімальних соціальних 
стандартів повинно мати пріоритетне значення як при 
формуванні так і при виконанні бюджетів усіх рівнів.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І ГАРАНТІЙ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Контроль за повнотою і своєчасністю фінансу
вання заходів, спрямованих на реалізацію держав
них мінімальних соціальних стандартів, здійсню
ється у встановленому порядку органами, що 
контролюють виконання відповідних бюджетів.

Розробку системи державних соціальних 
стандартів та соціальних гарантій (ДССГ) варто 
було б здійснювати по двох основних напрямках 
(групам). Перший з них пов’язаний з обгрунту
ванням норм прямої дії. що регулюють насампе
ред сферу доходів громадян і забезпечують га
рантії придбання ними мінімуму благ і послуг, 
наданих на платній основі. Другий напрямок 
охоплює сферу безкоштовного надання мінімуму 
соціально значимих послуг.

По першій групі (ДССГ) в орнову стан
дартизації може бути призначений прожитковий 
мінімум по основних соціально-демографічних 
групах населення.

Друга група (ДССГ) для галузей соціальної 
сфери могла б установлювати мінімальний фік
сований набір соціально значимих послуг, обмеже
ний по видах і обсягу, із указівкою технології 
їхнього надання.

Використання (ДССГ) варто погоджувати з 
цілями і задачами соціальної політики, фінансовими 
можливостями держави. Галузевим міністер
ствам і відомствам у рамках цієї роботи на пер
шому етапі необхідно виділити по кожній галузі 
пріоритетні напрямки і ключові показники для 
розробки (ДССГ).

Формування системи державних мінімальних 
соціальних стандартів -  процес складний і 
достатньо тривалий, що зажадає вибору пріори
тетів і визначеної етапності.

Першочерговим завданням роботи з даної проб
леми є введення в практику державних мінімальних 
соціальних стандартів у сфері споживання населен
ням матеріальних благ і послуг.

У основі формування державних мінімальних 
соціальних стандартів у цій області повинні бути 
положення Конституції України, що закріплюють 
основні соціальні гарантії у відповідних сферах. 
Конституцією встановлено, що кожний грома
дянин має право на винагороду за працю, не нижчу 
від установленого законом мінімального розміру 
оплати праці і соціальне забезпечення у встанов
лених законом випадках. Медична допомога у 
державних і муніципальних закладах охорони 
здоров’я надається громадянам безплатно. 
Гарантується загальн одоступ н ість  і б ез
коштовність загальної середньої і початкової 
фахової освіти, а також загальнодоступність 
дошкільної і на конкурсній основі безкоштовність 
середньої фахової і вищої фахової освіти в 
державних або муніципальних освітніх закладах. 
Закріплено право кожного на користування 
закладами культури.

З урахуванням цього державним мінімальним 
соціальним стандартом у сфері оплати праці 
повинен бути мінімальний розмір оплати праці, 
установлюваний законом України.

У сфері оплати праці в бюджетній сфері 
державними мінімальними соціальними стандар
тами, що підтверджується Кабінетом Міністрів 
України, варто вважати Єдину тарифну сітку по 
оплаті праці робітників бюджетної сфери. У сфері 
пенсійного забезпечення в число стандартів варто 
включити законодавчо встановлювані розміри 
державних пенсій, у тому числі мінімальних 
пенсійних виплат.

Необхідно також уключити чинні норми 
соціальної підтримки окремих категорій, що 
навчаються (дітей-сиріт, дітей, що залишилися без 
піклування батьків, дітей із хибами в розвитку й 
інших категоріях).

Державні мінімальні соціальні стандарти в 
охороні здоров’я, що підтверджуються на держав
ному рівні, повинні забезпечити передбачені зако
нодавством про охорону здоров’я послуги по на
данню амбулаторно-клінічної, швидкої і стаціо
нарної медичної допомоги в державних і муніци
пальних лікувально-профілактичних закладах.

З огляду на високу значимість сфери культури, 
до числа безкоштовних загальнодоступних послуг 
у цій сфері варто відносити послуги бібліотек, 
музеїв, театрів, закладів клубного типу, парків, 
зоопарків і ряду інших, перелік яких повинний 
регулю ватися відповідним  законодавством. 
Нормативи забезпеченості населення послугами 
зазначених типів закладів культури встановлю
ється Кабінетом Міністрів України. Разом з тим 
мірою поліпшення стану в економіці сфера 
соціальної стандартизації може бути розширена.

При рішенні питання про використання держав
них мінімальних соціальних стандартів для визна
чення розмірів фінансової підтримки регіонів 
навряд чи доцільно на державному рівні вста
новлювати їх фіксовані мінімальні значення, 
фінансування яких гарантовано державою. Це 
може призвести в кінцевому рахунку до фактичної 
передачі держ авного  бю дж ету питань ф і
нансування мінімальних витрат по відповідних 
статтях, що буде обмежувати самостійність 
муніципальної влади в питаннях фінансування 
соціальної сфери.

Більш виправданим було би використання 
зазначених показників для розподілу сум фінан
сової підтримки, що виділяються регіонам із дер
жавного бюджету через трансферти.

Зазначені показники можуть бути диференці
йовані по напрямках і статтям витрат. Проте в 
подальших розрахунках доцільно використовувати 
суму середньодушових приведених витрат по 
напрямках і статтям фінансування. Це дозволяє 
врахувати при визначенні нужденних у фінансовій
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підтримці суб’єктів їхні реальні можливості фінан
сування соціальної сфери в цілому і виключити 
мінімальні середньодушові витрати по окремих 
статтях, що носять випадковий характер.

У даний час мінімум доходів громадян Укра
їни вимірюється різними нормативами. Наприклад, 
мінімальною зарплатою (із 1 липня -  118 грн.) [4, 
287-288], мінімальною пенсією (24,9 грн.)[2,359], 
мінімальним доходом, що надає право на одер
жання соціальної допомоги (46 грн.), і, нарешті -  
рискою малозабезпеченості (1 і 8,3 грн.) [3 ,398].

Зауважимо, що останні декілька років саме 
риска малозабезпеченості відігравала в Україні 
роль “замінника прожиткового мінімуму”. Її 
використовували в багатьох соціальних програ
мах, у тому числі при індексації доходів громадян 
(доходи, що перевищували цю риску, індексації 
попросту не підлягали). Природно, риска зовсім 
не відбивала рівень доходів, необхідний для 
забезпечення самих мінімальних потреб людини, 
і була тимчасовим нормативом, що діяв у нашій 
країні до прийняття прожиткового мінімуму, що 
затверджений Верховною Радою[1, 348].

Прожитковий мінімум автоматично має витис
нути риску малозабезпеченості, хоча закон пе
редбачає, що навіть після його введення поки 
(принаймні в 2000 році) у всіх нормативних актах 
усе ще буде використовуватися риска малозабез
печеності, а прожитковий мінімум передба
чається застосовувати тільки номінально -  як 
орієнтир рівня життя.

Згодом прожитковий мінімум усе-таки стане 
основою соціальної політики держави. Можна не 
виключати можливості, як і планувалося, що це 
відбудеться вже в наступному році. Його будуть 
використовувати не тільки для загальної оцінки 
рівня життя в Україні, але і при встановленні розміру 
мінімальної зарплати і пенсії, призначенні різно
манітних соціальних виплат, визначенні неоподат
ковуваного мінімуму доходів громадян. Крім того, 
у державі з’явиться такий вид соціальної допомоги, 
як адресна державна допомога, що призначається 
у випадку, якщо сукупний доход сім’ї менше 
прожиткового мінімуму.

Зазначимо, що прийняття грошового розміру 
прожиткового мінімуму зовсім не означає, що 
мінімальна зарплата або пенсія буде відразу ж 
установлена на його рівні. Сучасні фінансові 
можливості нашої держави, очевидно, не дозво
ляють зробити цього найближчим часом. Проте 
після прийняття прожиткового мінімуму на 2001 
рік, можливо, усі ці нормативи будуть встанов
люватися в де-якому процентному співвідношенні 
до прожиткового мінімуму.

Приміром, мінімальна зарплата може складати 
60-70% прожиткового мінімуму для праце
здатного населення, мінімальна пенсія -  50% 
мінімуму для непрацездатного населення, виплати

для дітей до 6 років-3 0 %  прожиткового мінімуму 
для дітей до 6 років, і так далі.

А відтак відповідно до Закону України “Про 
прожитковий мінімум”, грошове вираження 
прожиткового мінімуму становить 270,1 грн. на 
2000 рік і є грошовим вираженням середньої 
вартості мінімальних наборів товарів і послуг. 
Проте, потреби різних категорій громадян значно 
відрізняються. Приміром людині, що працює 
необхідно регулярно оплачувати свій проїзд до 
роботи і з неї (тоді як більшість пенсіонерів можуть 
користуватися гром адським  транспортом  
безплатно). Дитині від 6 до 18 років потрібні 
шкільні приналежності, дітям до 6 років -  більше 
молочних продуктів.

В зв’язку з цим, крім прожиткового мінімуму, 
затвердженого в середньому на одну людину, 
закон передбачає розробку і затвердження міні
муму для чотирьох основних категорій -  праце
здатного населення, непрацездатного населення, 
дітей до 6 років, дітей від 6 до 18 років. Мінімальні 
набори товарів і послуг були складені з урахуван
ням особливостей кожної демографічної групи.

Приміром, на дорослих (працюючих і непрацю
ючих) припадає більше картоплі і менше фруктів, 
ніж на дітей від 6 до 18 років. Для дітей до 6 років 
передбачена найбільш а к ількість  молока і 
молочних продуктів. У “кошику” для дітей від 6 
до 18 років упор зроблений на м’ясних, рибних 
продуктах і овочах. Основне харчування пенсіоне
р ів -х л іб , крупи, картопля й овочі.

У процесі розробки прожиткового мінімуму 
досить обгрунтовано упорядкований “споживчий 
кошик”, який відбиває мінімальні потреби кожної 
категорії. Так, у дитячий “продуктовий кошик” 
покладено більш е телятини, а пенсіонерам  
збільшено (у порівнянні з іншими наборами) 
частку свинини. Крім того, у дитячих “кошиках” 
окремим пунктом вписані соки і мед.

Приміром, м інімальний набір предметів 
гардероба передбачає, що дитина у віці від 6 до 
18 років зношує шість пар взуття за два роки (для 
порівняння: працююча людина -  вісім пар за 3,5 
роки, пенсіонер -  шість пар за 4,5 роки). У “кошик” 
школярам “покладено” стільки ж костюмів, суконь, 
сорочок, штанів і спідниць, скільки і дорослим. 
Крім того, у наборі для дітей від 6 до 18 років 
окремим пунктом зазначені шкільні приладдя: 
валіза на два роки, 50 зошитів і 10 авторучок -  на 
щороку.

У мінімальні набори входять не тільки одяг і 
їжа, але і предмети вжитку з розрахунку на сім’ю, 
зокрема, постільна білизна, кухонний гарнітур, 
побутова техніка тощо.

Водночас у прожитковий мінімум входить 
оплата за комунальні послуги, послуги перукарні і 
лазні, по ремонту взуття, одягу, побутової техніки, 
пральних, хімчистки і фотолабораторії.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І  ГАРАНТІЙ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Для категорій, що не користуються пільгами 
по оплаті послуг громадського транспорту, 
передбачені витрати на проїзд: дорослим -  на 524 
поїздки в рік, дітям від 6 до 18 років -  на 147 
поїздок у рік. Крім того, 12 разів у році сім’я може 
відвідати театр, кінотеатр, бібліотеку, клуб, музей, 
зоопарк, цирк, заповідник або купити книгу.

У цілому прожитковий мінімум для працездат
ного населення на 2000 рік затверджений у розмірі 
287,63 грн. на місяць, для пенсіонерів-216,56 грн., 
для дітей до 6 років -  240,71 грн., для дітей від 6 до 
18 років -  297,29 грн. Є сподівання, що незабаром 
соціальна політика держави буде засновуватися саме 
на цих науково обгрунтованих цифрах.
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Л ю д м и л а  Т арангул  
(Київ)

КАТЕГОРІЯ “ПОДАТКОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ” ТА ї ї  МІСЦЕ В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В умовах державної розбудови України особливу 
увагу вчених і практиків привертає податкова політика 
країни, стратегія її вдосконалення, прийняття Вер
ховною радою Податкового кодексу. В цьому контек
сті у наукових і газетних публікаціях останніх років 
активно обговорюються питання щодо змісту, основ
них принципів та напрямів подат кової політики нашої 
держави, шляхів реформування податкової системи і 
вдосконалення механізмів нарахування і стягнення 
найбільш вагомих податків, можливостей розширення 
бази оподаткування. Помітно активізується дослі
дження регіональних аспектів формування податкової 
політики, територіальних пропорцій у системі 
податкових надходжень до Зведеного бюджету, 
стратегії гармонізації інтересів держави і регіонів. 
Вирішення зазначених проблем в умовах економічної 
кризи вимагає грунтовного опрацювання теоретичних 
засад формування системи оподаткування в напрямі 
підсилення її фіскал ьно-регулюючих, та стимулюючих 
функцій з метою сприяння розвитку вітчизняного 
виробництва, покращення інвестиційного клімату, 
забезпечення ефективності системи оподаткування. 
Такі дослідження спрямовані на обгрунтування 
стратегіїекономічного зростання країни і їїрегіонів, 
реалізацію ефективної регіональної політики. Остання 
передбачає регіоналізацію соціально-економічного 
розвитку держави в усіх його аспектах. Принцип 
регіоналізації визначає необхідність проведення 
диференційованої відносно певного регіону податко
вої політики. З одного боку, регіональна податкова 
політика повинна спрямовуватись на грошове 
поповнення дохідної частини державних і місцевих 
бюджетів та їх збалансованість, а з другого -  на 
врахування можливостей та інтересів регіонів України, 
в першу чергу, щодо розширеного відтворення їх 
виробництва, підвищення рівня зайнятості, покра
щення добробуту населення тощо [1, С.7-19]. 
Зокрема, в центрі уваги регіональної податкової 
політики дтя забезпечення фінансової та політичної 
стійкості держави повинна знаходитися ідея 
“територіальної справедливості” оподаткування, яка 
зараз досить широко декларується за кордоном. 
Досягнення такої справедливості вимагає, в першу 
чергу, забезпечення податконадходжень з регіонів 
відповідно з їх можливостями з метою економічного 
зростання на основі раціонального використання усіх 
регіональних ресурсів, а також розширення бази 
оподаткування. Таким чином, згідно вимог часу 
відбувається активізація аналітичних досліджень 
щодо участі регіонів у формування бюджетів різних 
рівнів, з урахуванням можливостей цих регіонів. У 
зв’язку з цим, актуальним є введення нової наукової 
категорії- “податкоспроможність регіону” [2, С.55-

63]. Вона набула статус загальновизнаної в понятій
ному апараті економічної науки після включення її в 
Бюджетну резолюцію 2000 року і зараз є однією із 
ключових категорій у теоріїсоціально-економічного 
розвитку країни та її регіонів. Податкоспроможність 
безпосередньо впливає на економічну незалежність 
країни, стан її макроекономічної ситуації, фінансову 
стійкість, збалансованість бюджетного процесу тощо. 
Від рівня податкоспроможності, певним чином, зале
жить не тільки фінансове забезпечення регіону, його 
темпи та механізми підвищення рейтингу в країні, але 
й наповненість грошовою масою відповідних місцевих 
бюджетів, успішне виконання державних і регіональ
них економічних, соціальних і екологічних програм.

Однак, слід одразу ж підкреслити, що через 
недосконалість податкової системи в Україні та 
відносин між Державним і місцевими бюджетами, 
відсутність обгрунтованих нормативів відрахувань 
коштів з регіонів у- Державний бюджет, прямої 
залежності між податкоспроможністю регіону і 
його фінансовою незалежністю немає. Це означає, 
що відсутня і зацікавленість місцевої влади у 
підвищенні податкоспроможності регіону.

Необхідно зазначити, що категорію “подагкоспро- 
можність регіону” можна розглядати по-різному. Що
до змісту, то дане поняття можна трактувати у вузько
му і широкому розумінні. У вузькому розумінні ця кате
горія відноситься лише до сфери оподаткування і ха
рактеризує фінансові можливості регіону щодо напов
нення бюджетів та його внеску у процес перерозподілу 
ВВП. Однак, навіть при цьому, вона певною мірою 
відбиває співвідношення інтересів країни і регіону, 
тобто має значно ширший, ніж регіональний статус. 
При широкому розумінні сутності категорії “податко
спроможність”, вона, з одного боку, визначає можли
вість регіону одночасно зі сплатою податків реалізу
вати розширене виробництво, а значить -  економічне 
зростання. З другого боку, “податкоспроможність” ви
ступає інтегрованим чинником покращення макроеко
номічної ситуації в країні, характеру її інвестиційного 
клімату, підвищення рівня фінансової стійкості тощо.

Якщо розглядати зазначену категорію стосовно 
певного часового інтервалу та ступеня реалізації 
можливостей регіону щодо сплати податків, то 
можна виділити потенційну та реалізовану (чи 
реальну) податкоспроможність. Тобто, можливі 
досить різні підходи до визначення цієї категорії 
залежно від реального чи потенційного її значення. 
Реальна податкоспроможність близька до категорії 
“податконадходження” і відбиває обсяги податкових 
вилучень у платників податків, що знаходяться на 
території певного регіону д ля забезпечення дохідної 
частини бюджетів різних рівнів у даний історичний
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КАТЕГОРІЯ “ПОДАТКОСЛРОМОЖН/СТЬ РЕГІОНУ” ТА ї ї  МІСЦЕ В СИСТЕМІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

час, при певному рівні розвитку продуктивних сил. 
Основні показники, що її характеризують, такі: 
абсолютна величина (у грошовому виразі) і частка 
регіону в податконадходженнях країни та у її 
валовому внутрішньому продукті.

П ри досліцж ен н і територіальних пропорцій 
еюнсм інного розвитку та регіональної" сегментації' 
макрсекономічної ситуації і  ф інансового ринку 
важливими лри аналізіреальноїподаткоспромаж -  
носгієїітериторіальний, виробничий та демограф ли
ний індекси .Територіальний індекс відбиває обсяг 
податконадходж ень на 1 км у певному регіоні, 
демограф іиний -  обсягподатконадхода ень на одну 
людину,виробничий -  н а ї  ірн.ВВП .Застосування 
цих індексів даєзлоіу здійснити порівняльний аналіз:
1) стану податкюнаходж ень у  різдих регіонах У країни ;
2) відповідності податкоспроможності регіонів 
обсягам ВВП .

Н абагвто складнії а сутність категорії"потенцій- 
наподаткоспрсмс!жнісіь".П ід потенційною податко- 
спромож ніспо регіонуроз/мію тьсяйого інтегратив
нім аж ливосгіщ одо виділення у бю дж ет країни ір о - 
ш ових ресурсів при задоволенні потреб власних 
відтворю вальних процесів.

П отенційнаподаткоспромсж н іл ь , з одного боку,є 
справжній кагалізаторсм еюнсмічноїрозбудови та 
вдцродж ачнявігчизгяноіо виробництва,причомуміж 
ними існую тьнайтісн ід іне тільки прям і, але йздоротні 
ж'я.жи .А дж е саме стан вітчизняного виробництва є 
визначальним для формування потенційноїп одатю- 
агрсмсжносгікраіни, чи регіону.Така ж взаємозалеж
ність шзначає співвіднош ення потєнційноїподатко- 
спрсмсж носгі (ниж чеми будем о оперувати терміна« 
"податкоагрсмажнісгь" самеуцьсмуроздміннї зба- 
гатьма суспільно-територіальними властивостями 
регіонів: їх гтопслііичнао вагою у дздж аві,потуж нішо 
інтнфальногопотенцздлу,акіивнісшо ірівнам дивфси- 
фікаціїзовніш ньоїфункції,потужністю експортного 
сектора, якістю життя населення тощ о. Суспільна 
еф ективність систадій регіонального оподаткування 
залеж ить від реалізаціїусіхмаж ливосіш  реіюнущ одо 
сплати податків з  урахуванням забезпечення його 
ж иттевих інтересів, тобто вилучення в Сю д ж еіи різних 
рівнів ірош ових ресурсів без відчутного згску для 
соціально-еконсалічного розвитку самого регіону, 
процесіврази иршото відтворення в ньсму,ниріп вдня 
його економ інних, соціальних,екологічних проблал.

Зараз, коли У країна протягом усіх років незалек -  
носгі не має визначеної стратегії свого подальш ото 
соціально-економічного розвитку, чіткої політики 
дєрж авного регупю вання, еф єкіивного законодавчого 
збездеченняринкових перетворень, стан як реальної, 
так іпотенційноїлодаткоспрсмаж ноогівсіх регіонів є 
низьким . П ричини цього в перш ому і  другому 
випадках різдіН а обмеженість реальних податконад
ходж ень впливає криза у вітчизняній еюнсм лццперш 
за все, ф актичне банкрутство багатьох підприємств, 
неплатеж і, гігантська тіньова еюнсм іка, бартер.

0 сновними причинами низдюїпотенційноїподаг-

коспроможності є фінансова нестабільность, низька 
інвестиційна привабливість, нераціональне викорис
тання усіх ресурсів, і, головне, - переважання не рефор
маційних, а деструктивних процесів в усіх аспектах 
суспільних трансформацій останнього десятиріччя.

Очевидно, що д ля стійкого соціально-економічного 
збалансованого розвитку функціонування будь-якого 
регіону, виходячи із регіональної парадигми розвитку, 
дуже важливим є забезпечення такої системи 
оподаткування, при якій зростав би економічний 
потенціал і з регіону вилучалася б “лишка” грошей 
та забезпечувалось нагромадження капіталу, тобто, 
щоб планові податконадходження з регіону відпо
відали його податкоспроможності. Якщо стати на 
“регіоноцентричну” позицію, то саме така відповід
ність лежить в основі збалансованості Державного і 
місцевого бюджетів.

Таким чином, можливості наближення реальної 
податкоспроможності до потенційної криються у 
максимальному врахуванні всіх суспільно-терито
ріальних властивостей та соціально-економічних 
характеристик, які регіонально конкретизовані, тобто 
відмінні у кожному регіоні. Це пояснюється тим, що 
за своєю сутністю категорія податкоспроможність 
відбиває стратегічно важливу характ еристику еконо
мічного простору будь-якої країни, чи регіону. В та
кому контексті вона є залежною від системи інших 
суспільно-територіальних властивостей та економіч
них характеристик. А її місце в цій складній системі 
багато в чому залежить від мети дослідження.

Якщо ми розглядаємо регіон як більш-менш само
достатню соціально-економічну структуру, з метою 
обгрунтування стратегії його економічного зростання, 
подальшого соціально-економічного розвитку (який 
би виходив із загальнодержавної Концепції), 
розширення бази оподаткування, то категорію 
“податкоспроможність” ми співвідносимо з іншими 
суспільно-територіальними його властивостями та 
характеристиками. Зважаючи на багатоаспектність, 
багатогранність функціонування регіону як своєрідної 
суспільно-територіальної цілісності, яка представлена 
сукупністю населення, господарства, природи, 
зазначені властивості і характеристики дуже чисельні 
і різнорідні. Тому для з’ясування їх взаємовідносин їз 
ключовою для даного дослідження категорією 
“податкоспроможність” доцільна певна їх система
тизація. Критеріїтакої систематизації випливають із 
статусу регіону, що виступає в системі територіальної 
організації країни як певний носій зовнішніх функцій, 
які беруть участь у формуванні соціально-еконо
мічного простору країни і забезпечують її життєді
яльність, та внутрішніх, які забезпечують життє
діяльність й інтереси регіону.

Зовнішні функції дуже різноманітні. Серед них 
умовно можна виділити такі чотири:
1. Фінансозабезпечуючі;
2. Експортоформуючі;
3. Виробничо-постачальні (спеціалізація, кооперу
вання, комбінування, які забезпечують економіч
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но-виробничі зв’язки між регіонами країни);
4. Транспортно-посередницькі.

Виходячи з того, що регіоналізація торкається, 
в першу чергу, не політичного, а суто еконо
мічного аспекту діяльності, політичні функції 
входять до прерогативів держави і не включа
ються до зовнішньорегіональних.

Внутрішні функції регіону дуже численні і від
бивають усі сторони і аспекти внутріиіньорегіональ- 
них відносин (між людиною, господарством і приро
дою) та інтересів регіону щодо ефективного його 
соціально-економічного розвитку, економічною зрос
тання, покращення добробуту населення та стану 
природи. У них можна виділити чотири, тісно пов’ яза- 
ні між собою, найбільш узагальнені групи функцій:

1 .Відтворювальні, які, в свою чергу, об’єднують: 
фінансово-відтворювальну; виробничо-відтворю- 
вальну; демографічно-відтворювальну; інтелекту- 
альну; природньо-відтворювальні підфункції.

2. Рейтингопідвищуючі, що спрямовані на підне
сення геополітичної ваги району, його рейтингу в краї
ні, інвестиційної привабливості, активізації зовніш
ньоекономічної діяльності, фінансової стійкості.

3.Функції по забезпеченню сталого розвитку 
регіону та збалансованості його соціально-еконо
мічного аспекту, що спрямовані на досягнення 
основних рівноваг у суспільно-природних внут- 
рішньорегіональних відносинах.

Зрозуміло, що податкоспроможність, як одназ най
більш інтегративних характеристик району, що має 
подвійне підпорядкування і фактично є основою; вхо
дить до складу, як зовнішньої функції, яка забезпечує 
фінансо державний розвиток, так і внутрішньої функції, 
яка фінансово забезпечує усі відтворювальні процеси 
в регіоні. Тобто податкоспроможність, яка опираєт ься 
на фінансову стійкість регіону, відбиває його фінан
сово-економічні можливості щодо напрацювання та
ких обсягів фінансових ресурсів та створення такого 
фонду нагромадження, які б дозволили: по-перше, 
забезпечувати власні потреби регіону щодо розши
реного відтворення усіх складових його багатства та 
аспектів життєдіяльності населення та, по-друге, (що 
особливо важливо), відшкодувати грошові ресурси у 
вигляді податків і зборів до бюджету та поза
бюджетних фондів на потреби держави.

Виходячи із вищезазначеного, пропонуємо згру
пувати основні суспільно-територіальні властивості 
та соціально-економічні характеристики у дві групи:
1) властивості, як первинні чинники, що впливають 
на процеси економічного і соціального життя регіону 
та визначають його соціально-економічний простір;
2) соціально-економічні характеристики, як

вторинні чинники, які безпосередньо формують 
“обличчя” регіону.

У свою чергу, не претендуючи на “абсолютну” 
ієрархізацію суспільно-територіальних властивостей, 
згідно з їх роллю в життєдіяльності регіону, пропо
нуємо поділяти їх на базові, похідні та вихідні. 
Звичайно, особливості формування потенційної 
податкоспроможності об’єктивно визначають її 
зумовленість як базовими, так і похідними, вихід
ними властивостями регіону.

До базових, суспільно-територіальних власти
востей відносяться: геополітичне положення регіо
ну, його інтегральний потенціал (сукупність природо- 
і трудоресурсного, виробничого, науково-технічного, 
інтелектуального на інш. складових), демографічна 
ситуація, галузева і територіальна структура 
виробництва, транспортна доступність.

До похідних, суспільно-територіальних власти
востей слід віднести економічний потенціал регіону, 
активність зовнішньоекономічної діяльності, техно
генне навантаження на природу, якість ресурсови- 
користання, рівень життя населення.

До вихідних властивостей регіону, які безпосеред
ньо впливають на його податкоспроможність, відно
сяться обсяги податконадходжень до бюджетів усіх 
рівнів, активність зовнішньої функції, якість життя 
населення, екологічна ситуація.

Під впливом вищезазначених суспільно-територі
альних властивостей формуються основні інтеграль
ні соціально-економічні характеристики регіону: 
рівень соціально-економічного розвитку, фінансова 
стійкість, обсяги ВВП, рівень зайнятості, інвестицій
на привабливість, збалансованість місцевих 
бюджетів. Завершують цю ієрархічну “піраміду” 
категорій і понять, що відображають життєдіяль
ність регіону-“податкоспроможність, просторовий 
каркас росту”, “конкурентоспроможність”.

У той же час будь-який регіон виступає скла
довою соціально-економічної системи країни. І всі 
згадані вище властивості та характеристики забез
печують виконання не тільки внутрішніх, але й 
зовнішніх функцій регіону. їх реалізація призводить 
до розширення бази оподаткування, а значить і збіль
шення податконадходжень з регіону, активізації учас
ті ост аннього у формуванні дохідної частини бюдже
ту, експортного і валютного секторів держави, у 
формуванні її ринків товарів, інвестицій, послуг,тощо.
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(Київ)

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОР 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Традиційний погляд на непрямі податки 
зводиться до того, що саме вони завдяки 
притаманній їм регресивності є найбільш соціально 
несправедливими у податковій системі. Такої 
думки дотримується багато вчених-економістів, 
серед яких відомі українські науковці О.Д.Ва- 
силик, В.В.Буряковський та інші. Адже чим ниж
чий доход споживача, тим більша в ньому питома 
вага цих податків і, навпаки.

Разом із тим, дослідж ення проблеми ре
гулюючого впливу податкової системи на соці
ально-економічні процеси дозволяє узагальнити 
цілий комплекс напрямів її кінцевої дії саме 
соціального спрямування.

До групи таких напрямів прямої дії, які 
безпосередньо зачіпають соціальні потреби 
пересічних громадян через їх взаємодію з ринковим 
середовищем, тобто визначають рівень їх доступу 
до ринків товарів, праці, можна віднести:

1) регулювання попиту і пропозиції;
2) стимулювання збережень;
3) вирівню вання індивідуальних доходів 

громадян;
4) стимулювання індивідуальної підприємни

цької діяльності; 5) стримування інфляції.
Другу групу напрямів кінцевої дії податкової 

системи в контексті впливу на трансформацію со
ціальних процесів представляють такі, що забез
печують реалізацію загальних цілей фіскального 
характеру. Такими, зокрема, є: вирівнювання регіо
нального рівня соціального забезпечення громадян 
і соціальних виплат; досягнення високого рівня роз
витку соціальної інфраструктури в державі і в кож
ному окремому регіоні; забезпечення потреб науки, 
освіти, культури, охорони здоров’я, мистецтва. Тоб
то, йдеться про опосередкований вплив податкової 
системи на формування елементів суспільного 
добробуту шляхом перерозподілу податкових 
надходжень через бюджети різних рівнів.

Зважаючи нате, що визначені напрями загалом 
охоплюють головні елементи, що формують 
поняття “суспільний добробут”, коротко зупи
нимося на оцінці зміни кожного із них під впливом 
податку на додану вартість. При цьому заува
жимо, що ми аж ніяк не відкидаємо дію інших 
чинників, які в той чи інший момент економічного 
циклу з різним ступенем активності здійснюють 
вплив на досліджуваний об’єкт.

Водночас зауважимо, що в даному випадку 
проблема розглядається під кутом оцінки рівня 
доступу широких верств населення до спожив

чого ринку завдяки оптимізації податкових ставок 
та системи їх застосування. При цьому з такого 
підходу відразу ж випадають ті звільнення від 
сплати податку на додану вартість та оподат
кування за нульовою ставкою, що визначені 
чинним законодавством, зокрема Законом Укра
їни “Про податок на додану вартість” .

Найбільшу соціальну спрямованість у ньому 
має звільнення від оподаткування податком на 
додану вартість: продажу вітчизняних продуктів 
дитячого харчування молочними кухнями та 
спеціалізованим и магазинами і куточками; 
продажу (передплати) і доставки періодичних 
видань друкованих засобів масової інформації 
вітчизняного виробництва; продажу книжок 
вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, 
підручників та навчальних посібників вітчизняного 
виробництва; надання послуг з вищої, середньої, 
проф есійно-техн ічної та  початкової освіти 
закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл 
(ліцензію) на надання таких послуг і послуг з 
виховання та освіти дітей будинками культури в 
сільській місцевості, дитячими музичними та 
художніми школами, школами мистецтв; продажу 
товарів спеціального призначення для інвалідів; 
послуг з доставки пенсій та грошової допомоги 
населенню; послуг з реєстрації актів грома
дянського стану державними органами; продажу 
лікарських засобів та виробів медичного призна
чення, зареєстрованих в Україні, в тому числі на
дання послуг з такого продажу аптечними устано
вами; надання послуг з охорони здоров’я закла
дами охорони здоров’я, які мають спеціальний до
звіл (ліцензію) на надання таких послуг; послуг з: 
утримання дітей у дошкільних закладах, школах- 
інтернатах, кімнатах-розподільниках установ 
Міністерства внутрішніх справ України, утримання 
осіб у будинках для престарілих та інвалідів, 
харчування та облаштування на нічліг осіб, які 
не мають житла, у спеціально відведених для 
цього м ісцях, харчування д ітей  у школах, 
професійно-технічних училищах та громадян у 
закладах охорони здоров’я; харчування, забез
печення речовим майном, комунально-побу
товими та іншими послугами; надання послуг 
державними службами зайнятості України.

Решта пільг спрямовані на регулювання 
економ ічного блоку питань у б ізнесовом у 
середовищі: ринок цінних паперів, валютні операції, 
вільні економічні зони, переробна промисловість, 
страхування тощо .
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При цьому слід акцентувати увагу на тому, що 
систематизація видів пільг з податку на додану вар
тість потребує суттєвого вдосконалення. У чинно
му Законі, зокрема, однотипні пільги мають бути 
викладені в одній статті, а не бути розкиданими по 
всьому тексту як це має місце по операціях, які 
звільнені від оподаткування, або ж об’єктів, що опо
датковуються за нульовою ставкою.

Разом із тим, задекларовані так звані соціальні 
пільги при наявності досить високої загальної, і 
при тому ж єдиної, ставки податку на додану 
вартість характеризуються досить звуженим 
ареалом поширення і впливу на різні верстви 
населення. У такому разі зазначені пільги не 
стільки відіграють роль регуляторів соціального 
добробуту, скільки виступають певними компен
саторами окремим, переважно незаможнім, 
верствам населення за надзвичайно низький їх 
рівень життя. У загальній же масі така система 
пільг має значно суттєвіший стимулюючий вплив 
скоріше на суб’єктів ринку, які постачають дані 
послуги чи товари на ринок, ніж на споживачів 
останніх. Адже незаперечний є факт, що в 
сучасних умовах, незважаючи на існуючі пільги, 
доступ малозабезпечених громадян, яких на 
сьогодні в Україні є більшість, до високоефек
тивних, у першу чергу імпортних, ліків і медика
ментів надзвичайно обмежений. У будь-якому 
разі така категорія населення змушена споживати 
найдешевший товар, асортимент якого суттєво об
межений. Надана чинним законодавством пільга, 
отже, не в змозі компенсувати значного дисба
лансу між рівнем доходу таких категорій громадян 
та ціною, який, не дивлячись на звільнення від 
сплати податку на додану вартість, стабільно 
залишається великим. Така пільга, головним чи
ном, активізує продавців даного виду товару від
носно груп населення з високим рівнем доходів.

Це ж стосується й інших видів продукції, зокре
ма енергетичних ресурсів, на які до недавнього 
часу діяла нульова ставка податку на додану вар
тість. Цілком очевидно, що малозабезпечені вер
стви населення значно менше споживають елект
роенергії, ніж заможні. На перший погляд така на
чебто “соціальна” пільга фактично не виконує по
кладеного на неї навантаження і практично ста
вить у ще більш нерівні умови різні за рівнем дохо
дів та соціального статусу категорій громадян.

Повертаючись до аналізу головних елементів 
суспільного добробуту, на які суттєвий вплив 
здійснюють непрямі податки, першим з яких нами 
визначено попит і пропозицію, зазначимо цілком 
очевидний факт, що за допомогою саме таких 
податків, головним чином податків на споживання 
(а саме таким у першу чергу є податок на додану 
вартість), можна впливати на розмір сукупного 
суспільного попиту, розширення якого, за відпо
відної грошової та структурної політики, призво

дить до збільшення сукупної пропозиції. Відбува
ється це, передусім, внаслідок зниження подат
кових ставок та впорядкування режиму надання 
пільг з оподаткування.

Зазначино, що у процесі остаточного зменшен
ня у 1997 р. розміру ставки податку на додану вар
тість з 28 до 20% можна було спостерігати, як свід
чить динаміка основних показників економічного 
та соціального стану країни, сповільнення обсягів 
звуження сукупного попиту та пропозиції (табл. 1).

Певні позитивні зрушення у виробництві та 
реалізації товарів і послуг, хоча й з деякими 
відхиленнями, в періоди зниження ставок податку 
на додану вартість відбувались під дією також 
позитивних тенденцій у динаміці інфляції, валют
ного курсу та реальних доходів громадян.

Останні три чинники виступають головними 
елементами у формуванні потенційного фінансо
вого ресурсу, здатного покрити збільшений за 
рахунок здешевлення продукції обсяг пропозиції 
на товарному ринку.

Разом із тим, як свідчать результати аналізу, 
адекватного підвищення сукупного попиту від
повідно до величини зменшення податкової ставки 
не відбулося. По більшості показників, що харак
теризують динаміку виробництва та реалізації 
товарів і послуг, відбулося сповільнення темпів 
падіння, що свідчить про наявність багатьох інших 
вагомих чинників, які ф ормую ть величину 
сукупного попиту. Одним із них, наприклад, можна 
вважати існуючий на той час досить значний 
товарний дефіцит (як кількісний, так і асорти
ментний та регіональний), що в поєднанні з проце
сом постійного збіднення населення внаслідок 
падіння реальних доходів (табл. 2) та збільшення 
заборгованостей із заробітної плати та пенсій не 
могло позитивно вплинути на пожвавлення сукуп
ного попиту в країні.

Незначне ж здешевлення дорогих товарів, у 
переважній своїй масі імпортних, а відтак 
прив’язаних за ціною до долара США, за умов 
суцільної бідності та обмеженого попиту у таких 
сегментах ринку, не в стані було призвести до 
різкого підвищення збуту по даних товарних 
групах. Зрештою, в умовах слабкого розвитку на 
той час внутрішньої конкуренції, а також нароста
ючих обсягів нестачі обігових коштів, суб’єкти 
забезпечення таких сегментів ринку були не 
досить зацікавленими у зниженні цін на всю 
величину зменшення податкової ставки. До того 
ж, для постійних споживачів такої продукції 
зниження ставки податку на додану вартість з 28 
до 20% особливого значення з точки зору впливу 
на рівень їх платоспроможності не мало.

Дещо іншою по суті, проте подібною  за 
наслідками, є ситуація відносно товарів широкого 
вжитку, і в першу чергу -  першої необхідності. 
Цілком логічно, що, ставлячи за мету розширення
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ПОДА ТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК РЕГУЛЯТОР
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Таблиця І
Д инам іка окремих основних показників економічного та соціального стану України

в 1991-1999  рр., %
/у порівняльних цінах до попереднього періоду/

Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Валовий внутрішній 
продукт

91,3 90,1 85.8 77,1 87,8 90,0 97 ,0 98,1 99,6

Обсяг промислової 
продукції

95,2 93,6 92,0 72,7 88,0 94,9 99,7 99,0 104,3

Обсяг продукції 
сільського господарства

86,8 91 ,7 101,5 83,5 96,4 90,5 98,1 90,2 94,3

Виробництво товарів 
народного споживання

94,9 90,6 84,1 75,0 82,2 82,2 88,1 100,0 107,2

Інвестиції в основний 
капітал

9,2,9 63,1 89,7 77,0 71,5 78,0 91,2 106,1 102,9

Роздрібний
товарооборот

90,3 82,0 65,0 86,4 86,1 94 ,9 100,2 93,4 94,6

Обсяг реалізації 
платних послуг 
населенню

73,4 78 ,0 77,1 96,7 67,7 85,8 94,9 96,2 92,9

Індекс реальної 
заробітної плати*

61.3 48,5 85,4 128,1 86,2 97,6 87,1 103,4

Індекс цін споживчого 
ринку*

3,9р. 2 1 ,0р. 102.6р, 5,0р. 2,8р. 139,7 110,1 120,0 119,2

* Д о грудня п о п ер ед н ь о го  року
П рим ітка. За д ани м и : Б ю летень Н а ц іо н ал ь н о ю  банку  У країни. - № 1. - 2000 . - С .48-51 .
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Таблиця 2
Динаміка реальних грошових доходів населення

(у  відсотках; грудень до  грудня 1990 р.)

Роки Індекс
реальних
грошових
доходів

Індекс
реальної

заробітної
плати

Індекс
реальної

пенсії

1990 100,0 100,0 100,0
19 9 1 78,1 106,1 79,5
і 992 64,4 65,1 68,4
1993 21,1 31,6 23,1
1994 21,1 27,0 15,9
1995 26,1 34,5 18,5
1996 23,5 29,7 17,3
1997 23,8 29 ,0 15,7
1998 24 ,0 25,3 15,3
1999 22,5 26,2 15,3

П рим ітка. За д ан и м и  [1 35]

сукупного попиту у цих сегментах товарного рин
ку, оскільки їх активність має суцільний територі
альний ареал поширення, продавці таких видів 
товарів повинні зменшувати реалізаційну ціну на 
розмір зменшення податкової ставки. Проте це 
не завжди відбувалось на практиці, головним 
мотивом чого була нагальна потреба у спожи
ванні таких видів товарів, передусім першої необ
хідності, яка є постійною і відносно стабільною. 
Споживач уданому випадку виступає заручником 
власних біологічних потреб, погоджуючись (хоча 
й до певних меж) на свого роду економічний шан
таж продавців такої групи товарів на ринку.

На відміну від ситуації 5-8-річної давності, на 
сьогодні, на момент прийняття рішення щодо 
наступного поетапного зниження ставки податку

на додану вартість до 15%, економічні умови 
здійснення такого кроку більш сприятливі. Такими, 
зокрема, є: посилення рівня конкуренції на спожив
чому ринку; значна асортиментна і, передусім, 
регіональна диверсифікація товарної пропозиції; 
відносна цінова рівновага; сповільнення темпів 
падіння реальних доходів населення; скорочення 
обсягів заборгованостей із заробітної плати та 
пенсій (рис. 2).

Загальна сума заборгованості з фінансування 
виплати пенсій (допомоги) на початок серпня 
місяця 2000 р. порівняно з показником на початок 
року зменш илася у 2,8 раза та порівняно з 
відповідним періодом 1999 р. -  в 4,2 раза.

За таких умов як готовність продавців товарів 
здійснити відповідне зменшення цін на розмір ско
рочення податкової ставки, так і спроможність 
споживачів адекватно відреагувати на зниження 
цін у переважній більшості сегментів товарних 
груп, є значно вищими. Загалом, податок на дода
ну вартість є найбільш нейтральним щодо різних 
груп товарів, внаслідок чого його зниження рівно
мірніше впливатиме на зменшення цін, а відтак і 
на розширення споживання.

Фактично з проблемою регулювання попиту і про
позиції органічно пов’язані дві інші-сприяння ство
ренню нових робочих місць та стимулювання індиві
дуальної підприємницької ініціативи. Аксіоматичним 
є факт, що збільшення масштабів перших автома
тично призводить до розширення обсягів других. Ра
зом із тим, історично проблему впливу податку на 
додану вартість на створення нових робочих місць 
та стимулювання підприємницької ініціативи слід 
розглядати з двох позицій: 1)взалежності від розміру 
податкової ставки; 2) враховуючи спосіб сплати.

В черговий раз наголошуючи на тому, що зміна 
будь-якого явища, а особливо в економічному

Рис.2 Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати у 1998-2000 рр., станом на 10 число відповідного 
місяця, у % до 10 січня (заданим и: Про соціально-економічне становищ е України засіч ен ь -сер п ен ь2000  року. -

К.: Державний комітет статистики України, 2000. - С. 65)
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середовищі, є результатом дії багатьох факторів, 
все ж можна зазначити, що й розмір ставки 
податку на додану вартість відноситься до їх 
числа. Як свідчать результати монографічних 
досліджень, а також оцінки експертів найбільш 
вірогідних причин, що стимулювали розвиток 
нових та розширення діючих виробничих потуж
ностей, одними серед них є зниження ставки 
податку на додану вартість, а також відносна її 
стабільність впродовж досить тривалого проміжку 
часу. Найбільш стрімким розширення вироб
ництва відбулось у продовольчому секторі (ви
робництво м’ясної, молочної продукції, хлібо
булочних виробів, кондитерських товарів тощо), 
у сфері виробництва окремих будівельних 
матеріалів, в легкій промисловості, тобто у сферах, 
попит на продукцію яких е постійним у часі і 
характеризується широким ареалом поширення.

Досить вагомий вплив на розвиток малого 
' бізнесу здійснив перехід на спрощену систему 

оподаткування цього виду д іял ьн ост і, яка 
передбачає звільнення суб’єкта підприємницької 
діяльності відсилати податку на додану вартість 
(за виключенням обрання ним варіанту 6-ти 
відсоткового податку плюс акцизний збір і податок 
на додану вартість). Для особливо дрібного 
бізнесу це було ключовим питанням при виборі 
рішення щодо відкриття власноїсправи.

Крім спрощ ення системи оподаткування 
малого бізнесу, включення податку на додану 
вартість до складу фіксованого податку є дієвим 
важелем у боротьбі з тіньовою економікою, 
передусім у сфері конвертації безготівкових коштів 
у готівку. Загальний соціальний ефект такого 
рішення, яке, як показали результати багато- 
чисельних незалежних соціологічних опитувань.

підтримали практично усі респонденти-учасники 
малого бізнесу, полягає у стимулюванні росту чи
сельності суб’єктів малого підприємництва, 
спрощення процедури виплати заробітної плати та 
загальних засад господарського життя цієї сфери 
діяльності. А надходження до бюджету від цієї 
категорії платників податків з переходом на фіксо
ваний податок, як зазначає Державна податкова 
адміністрація України, зросли в четверо.

Наступними двома взаємопов’язаними еле
ментами суспільного добробуту населення, які 
значно залежать від цінового фактора, а відтак і 
від розміру ставки податку на додану вартість, 
виступають вирівнювання індивідуальних доходів 
громадян і стимулювання збережень. На відміну 
від прибуткового податку з громадян, який 
здійснює пряму регулюючу щодо рівнів особистих 
доходів дію, аналогічний вплив податку на додану 
вартість є опосередкованим. Опосередкована дія 
проявляється через механізм ціноутворення, 
забезпечуючи значно розширений доступ до 
більш розгалуженої асортиментної товарної маси 
ширшого кола різних за соціальним станом та 
рівнем доходів верств населення. Як вже було 
зазначено, саме завдяки такій д ії відбулося 
пожвавлення активності у певних сферах про
мислової діяльності.

Відповідно вивільнення частини особистого 
доходу за рахунок здеш евлення (особливо 
сезонного) продукції, з одного боку, та забезпе
чення можливостей для збалансованого на цій 
основі споживання, з другого (хоча зовсім не варто 
ігнорувати дію такого фактора як рівень депо
зитної ставки), у різні часові періоди створює 
основу для здійснення приватних коротко- та 
довгострокових збережень (табл. 3).

Таблиця З
Динаміка вкладів громадян України у банківській системі та частини особистих витрат, 

що спрямовується на збереження в 1990-1999 рр., %

П оказники Роки
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

В клади населення у ком ерц ій них  банках: 
- млн. грн. 2,5 ЗО 214 615 1227 2297 3089 4283
- у %  д о  поп ереднього  періоду 208 1200 713 287 200 187 134 139
в том у числу у:
- нац іональн ій  валю ті 208 1200 713 236 189 170 113 119
- інозем ній  валю ті - - - - 249 248 185 167
Ч астка в чи стих  грош ових доходах:
- заощ адж ен ь та  при дбання ц інних паперів 6,1 4,5 3,9 1,6 6,7 10,5 5,2 5,5

- придбання ін о зем н о ї валю ти 0,1 2,6 3,1 8,2 13,5 17,3 19,7 9,1

Частка у грош ових витратах та  
заощ адж еннях:
- придбання ін о зем н о ї валю ти 0,1 3,1 3,3 8,1 12,6 16,1 18,0 8,1

- приросту заощ адж ен ь та придбання 
ц інних паперів

5.3 5.3 4,2 1,5 6,3 5,4 4.7 4,9

Примітка.  За д ани м и :  Бюлетень НБУ. - 2000.  - №4,  - К.: Н ац іон аль ни й  банк  України,  2000.  - С. 62 -65 .  120-122.
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При цьому, як уже зазначалося, така динаміка 
одержана не лише завдяки позитивним тенденціям 
у сфері депозитних ставок. Останній фактор може 
бути дієвим лише за наявності відносно вільного 
фінансового ресурсу у розпорядженні громадян. За 
умов же проживання за межею бідності ні про які 
збереження не може бути й мови (табл. 4).

Таблиця 4 
Співвідношення грошових доходів 

до межі малозабезпеченості в 1996-1999 рр., %

Показники Роки
1996 1997 1998 1999

Фактична величина межі 
малозабезпеченості, грн.

67,7 66,53 77,31 104,5

Співвідношення до межі 
малозабезпеченості, %:
- середньомісячного дохо
ду на душу населення

97,1 126,0 116,5 98,8

- середньої заробітної плати 204,6 234,6 197,6 169,8
- середнього розміру пенсії 72,8 74,3 74,8 62,5

Примітка. За даними “Рівень житія населення України у 1999 р.” -  
Міністерство праці та соціальної політики України, лютий 2000 р.

Крім того, досить негативний вплив на 
зростання заощ адж ень зд ійсню є постійне 
подорожчання комунальних платежів та різного 
роду послуг, що відволікає значну частину 
особистих доходів громадян на їх сплату. Як 
свідчать дані табл. 5, обов’язкові платежі та 
внески протягом останніх років зростають значно 
вищими темпами, ніж номінальні, а тим більше 
реальні, грошові доходи населення.

Таблиця 5
Грошові доходи населення України в 1997-1999 рр.

Як свідчать результати дослідження, най
більш активною щодо здійснення заощаджень у 
будь-якій формі є група домогосподарств з 
розміром середньодушових грошових витрат у 
місяць, починаючи з 180 гривень. За умов 
здешевлення продукції дану групу громадян 
можуть поповнити особи з рівнем середньо- 
душових витрат від 120 до 180 грн. на місяць, де 
розмір середньодушових витрат на заощадження 
на одне домогосподарство в середньому у двічі 
менший. Що ж стосується представників перших 
чотирьох груп із середньомісячним розміром 
середньодушових витрат до 120 грн., то вони

можуть збільшити власні витрати на збереження 
лише після розширення споживання товарів 
першої необхідності, наближення його до науково- 
обгрунтованих норм. Це ж можливо в тому числі 
і за рахунок запровадження знижених ставок 
податку на додану вартість на дану групу товарів.

Наступний блок кінцевих цілей реалізації 
податкової політики соціального спрямування 
представляє комплекс завдань загальнодер
жавного характеру -  вирівнювання регіонального 
рівня соціального забезпечення громадян і 
соціальних виплат, досягнення високого рівня 
соціальної інфраструктури в державі і кожному 
окремому регіоні, забезпечення першочергових 
потреб науки, освіти, культури, охорони здоров’я. 
Слід зазначити, що досягнення цих цілей на 
державному рівні забезпечується виключно за 
рахунок реалізації фіскальної функції податків. І 
податок на додану вартість у такому контексті зі 
своєю функцією справляється досить добре. 
Варто подивитись на загальний обсяг надходжень 
від нього до бюджету, а також на частку у 
формуванні підсумкової доходної бази Дер
жавного бюджету (табл. 6).

Таблиця 6
Частка непрямих податків у загальних доходах 

Зведеного бюджету України та динаміка обсягу 
бюджетної недоїмки по них у 1996-1999 рр.

Н епрямі податки Роки
1995 1996 1997 1998 1999

Частка у доходах 
Зведеного бю джету, %: 
- податку на додану 
вартість

27,5 27,1 28,0 25,4 25,6

- акцизного збору 2,5 2,8 4,2 4,4 5,4

‘ Станом на 01.02.1997 р. 
“ Станом на 01.03.2000 р.

Саме завдяки значному обсягу надходжень до 
бюджету податку на додану вартість досягається 
відносно злагоджена дотаційна політика держави, 
розподіл субвенцій,’ відшкодування капітальних 
вкладень сільськогосподарських підприємств на 
утримання об’єктів соціальної сфери у сільській 
місцевості, фінансування першочергових потреб 
галузей науки, освіти , охорони здоров’я та 
культури, соціальних виплат певним категоріям 
громадян. Тобто, держ ава таким  чином за 
безпечує певні гарантії, які зводяться до того, що 
вона, “по-перше, створює умови громадянам для 
самозабезпечення життєво необхідних потреб; по- 
друге, вилучаючи у громадян частину створеного 
ними валового продукту, повертає їм (незалежно 
від вилученої частини) блага і послуги у формі 
освіти, дошкільного виховання, охорони здоров’я, 
культурного обслуговування, соціального стра
хування і забезпечення; по-третє, за рахунок 
вилучення у громадян частини валового доходу

Роки Н омінальні 
грош ові 
походи, 

млн. грн

О б о в’язкові 
платежі та 

внески, 
млн. грн.

Грош ові 
д оходи  без 

о б о в ’язкових 
платеж ів, млн 

грн.

Індекс 
спож ивчих 

цін, % до  
попереднього  

періоду

Реальні грош ові 
доходи

млн грн. У %  до 
попереднього  

періоду
1997 50069 5223 44846 115,9 38693,7 106,3
1998 54379 5568 48811 110,6 44132,9 98,4
1999 61776 8406 53370 122,7 43496,3 89,1

! 999 до
1997. %

123.4 160,9 119,0 - 112,4 -

Примітка. За даними “Рівень життя населення України у 1999 р.” - 
Міністерство праці та соціальної політики України, лютий 2000 р.
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надає певну кількість благ і послуг тим гро
мадянам, які за фізичними даними не можуть самі 
забезпечити  себе усім  необхідним  (п ен с ії 
інвалідам з дитинства, утримання будинків для 
інвалідів і осіб похилого віку, надання різних видів 
допомоги)”.

Що ж стосується ефективності реалізації 
регулюючої функції податку на додану вартість у 
контексті вирішення завдань по розвитку соці
альної сфери, то в даному випадку її дія спря
мована передусім на стимулювання інвестиційної 
активності суб’єктів господарської діяльності та 
населення (через використання заощаджень у 
банківській системі) шляхом перерозподілу їх 
доходів.

У такому контексті можна зробити висновок, 
що завдяки регулюючій функції системи оподат
кування не лише “формуються противаги зайвому 
фіскальному гніту”, а забезпечується логічне 
поєднання двох взаємовиключаючих одна одну 
функцій для досягнення спільної мети. Тобто лише 
внаслідок такої інтеграції зусиль податок, а в 
даному випадку податок на додану вартість, 
забезпечує баланс корпоративних, особистих та 
загальнодержавних інтересів. Саме в такий спосіб 
забезпечуються гарантії “кожному громадянину 
на певний рівень благ і послуг як за рахунок внесків 
самого громадянина, так і перерозподілу бю
джетних ресурсів між населенням на цілі його 
матеріального забезпечення” .

S um m ary

Igor Liutyj, Anatolij Dryga

VALUE-ADDED-TAX AS REGULATOR OF SOCIAL 
AND ECONOMIC PROCESSES IN UKRAINE

In article are considered functions of the tax to the added cost in social and economic processes in Ukraine. The 
place and a role of the tax to the added cost in system of Ukraine is defined.
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М и х а й л о  С верда н  
(Київ)

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ І ПРИБУТКОВІСТЬ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Одержання прибутку -  головна мета підпри
ємницької діяльності, здійснення якої відбувається 
на основі використання в поєднанні трьох фокторів 
виробництва: землі, праці і капіталу. У сучасному 
світі бізнесу саме капітал виступає головним 
фактором виробництва, без якого здійснення 
підприємницької діяльності і отримання прибутку 
практично немож ливі. В окремих випадках 
капітал може виступати єдиним ф актором 
виробництва, який взмозі самостійно без інших 
виробничих факторів забезпечити одержання 
прибутку, оскільки йому притаманна властивість 
до самозростання.

Підприємницька діяльність базується на інвес
тиційній діяльності -  вкладанні грошових коштів 
в активні частини, які й приносять прибутки. Щоби 
здійснити інвестиції, завжди потрібна певна сума 
грошових коштів, яка забезпечує їх фінансування. 
На цій підставі акціонерні товариства формують 
основний фінансовий потенціал -  капітал.

Таким чином, одна з головних підстав для здій
снення фінансово-виробничої діяльності -  наяв
ність необхідної величини капіталу. За умови його 
відсутності прагнення до здійснення підприємни
цької діяльності, якими б захоплюючими і перспек
тивними вони не були, стають неможливими.

1.А.Бланк зазначає, що капітал „характеризує 
загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній 
та нематеріальній формах, інвестованих для 
формування його активів” [2, 414]. Особливо 
важливим є питання про формування капіталу 
акціонерних товариств, які, порівняно з іншими 
суб’єктами підприємницької діяльності, мають 
набагато більше можливостей, джерел, форм і 
методів для створення капіталу значних розмірів.

Капіталу, як фінансовій категорії, властиві 
наступні характерні риси:

- основний фактор виробництва;
- визначає фінансові ресурси, що забезпечу

ють одержання прибутку;
- виступає в якості виміру ринкової вартості 

акціонерного товариства;
- головне джерело формування благоустрою 

його власників;
- індикатор рівня ефективності фінансово- 

виробничої діяльності акціонерного товариства.
Капітал становить основу фінансової діяль

ності акціонерних товариств, яка значною мірою 
залежить від фінансового середовища та соці
ально-економічної системи в країні, тому прак
тика управління цим видом діяльності досить 
різноманітна і змінна. Фінансова діяльність

а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и ст в а  -  ц е  с в о є р ід н а  т оч к а  
зітк н ен н я  д ж е р е л  г р о ш о в и х  кош тів т а  напрям ків  
ї х  в и к о р и ст а н н я . Ін ш и м и  с л о в а м и , ф ін а н с о в а  
д ія л ь н іс т ь  -  ц е  с п е ц и ф іч н и й  в и д  д ія л ь н о с т і  
а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и ст в а , г о л о в н и м  зав дан н я м  
якого ви ступ ає б езп о сер ед н я  р о зр о б к а  ф ін ан сов и х  
р іш ен ь  і їх  п рак ти чн а р еал ізац ія .

Б .К о л а с с  с т о с о в н о  ф ін а н с о в о ї  д ія л ь н о с т і й 
у п р а в л ін н я  к а п іт а л о м  в ід м іч а є :  „ У п р а в л ін н я  
ф ін а н с о в о ю  д ія л ь н іст ю  п ід п р и єм ст в  стави ть  за  
мету: з о д н іє ї стор он и , регулярно постачати п ідпр и
єм ст в о  кош там и, н е о б ід н и х  д л я  й о г о  р а ц іо н а л ь 
ного  о сн ащ ен н я  і н ор м ал ь н ої г о сп о д а р сь к о ї д ія л ь
н о ст і, постачаю ч и й ом у ці кош ти в н е о б х ід н и й  час 
з  м ін ім ал ь н и м и  ви тратам и і б е з  зб и т к у  дл я  н еза 
л е ж н о с т і п ід п р и єм ст в а  в ід н о с н о  т р е т іх  о с іб  та  
й ого  м о ж л и в о ї к ом ер ц ій н ої д ія л ь н ост і; з ін ш о ї ст о 
р он и , контролю вати п ерш  за  в се  р ац іон ал ьн е вико
р и ст ан н я  кош тів і р ен т а б ел ь н іст ь  о п е р а ц ій , для  
яких ці кош ти були п р и зн ач ен і” [6 , 11].

К ол и  а к ц іо н ер н е  т о в а р и ст в о  п р и й м ає  р іш ен н я  
пр о  ф ін а н а су в а н н я  ін в ест и ц ій , в и р іш у ю т ь ся  три  
прин ципові завдання:
- вел ич ина ін в ести ц ій н ого  ф інан сування;
- пол ітика щ о д о  управління  ст р у к т у р о ю  капіталу;

Р озм ір  грош ови х кош тів, н ео б х ід н и й  для ф ін ан 
суван н я  ін в ест и ц ій , і ви значає в ел и ч и н у  к ап італ у  
а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и ст в а . В ід п о в ід н о  д о  ц ь о го  
в и зн а ч а ю ть ся  і д ж е р е л а  г р о ш о в и х  к ош тів , які 
ф о р м у ю т ь  стр ук тур у  кап італу а к ц іо н ер н о г о  тов а
ри ства . Н а д у м к у  І .А .Б л ан к а , „ о с н о в н о ю  м ет о ю  
ф орм уван н я  капіталу п ідп р и єм ст в а  є задов ол ен н я  
п о т р е б и  в п р и д б а н н і н е о б х і д н и х  а к т и в ів  т а  
оптим ізац ія  його структури  з  п ози ц ій  забезп еч ен н я  
у м о в  еф ек т и в н о г о  й ого  в и к ор и ст ан н я ” [2,422].

С тр ук тур а  капіталу, як і будь -я к о ї ін ш о ї ек о н о 
м іч н о ї к а т его р ії, за л еж и т ь  в ід  п е в н и х  чин н и к ів . 
Т ак, в п р о ц е с і ф ор м ув ан н я  ст р у к т у р и  к ап італ у  
а к ц іо н е р н о г о  т о в а р и с т в а  на н ь о г о  в п л и в а ю т ь  
н аступ н і фактори:
- ф ін а н со в и й  м ен т а л іт ет  к ер ів н и ц тв а  і власни ків  
а к ц іо н ер н о г о  товари ства;
- р ів ен ь  оп одатк ув ан н я  а к ц іо н ер н о г о  товариства;
- кон’ю н к тур а  ф ін ан сов ого  ринку;
- показники ф ін а н со в о го  л ів ер ід ж у;
- р ів ен ь  п р и бутк ов ості а к ц іо н ер н о г о  товари ства;
- с т а д ія  ж и т т є в о г о  ц и к л у  а к ц іо н е р н о г о  т о в а 
риства;
- о с о б л и в о с т і зд ій сн ен н я  ф ін а н с о в о -в и р о б н и ч о ї  
д ія л ь н о ст і в о к р ем и х  галузях  п р о м и сл о в о ст і та  ін.

Ф о р м у ю ч и  кап італ , о д н и м  з п ер ш о ч ер го в и х  
питань  для ви р іш ен н я  п е р е д  а к ц іо н ер н и м  т о в а 
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риством виступає визначення частки кожного 
джерела грош ових коштів в його структурі 
(власних, залучених і позикових). Це повинно 
створити умови, завдяки яким акціонерне това
риство зможе здійснювати ефективну фінансову 
діяльність в поточному періоді з розрахунком на 
перспективу. На цій підставі, кожне акціонерне 
товариство змушене розробити власну опти
мальну струкіуру капіталу, яка б забезпечила йо
му високу результативність і надійне фінансове 
становище. Оптимізація структури капіталу є 
одним з найбільш важливих і складних завдань, 
що вирішуються в процесі фінансового управління. 
Оптимальна структура капіталу відображає со
бою таку ефективну пропорційність співвідношення 
власних і позикових коштів, що максимізуєринкову 
вартість акціонерного товариства.

Відмінною і принциповою рисою формування 
капіталу є те, що не існує якогось конкретного 
„шаблону”, за яким всі акціонерні товариства 
повинні мати однакову його структуру. Кожне 
акціонерне товариство створює власну струкіуру 
капіталу відповідно до намічених цілей, можли
востей і потреб.

В.М.Суторміна, В.М.Федосов і Н.С.Рязанова 
стосовно формування структури капіталу акціонерного 
товариства доходять двох основних висновків:

- структура капіталу будь-якого акціонерного 
товариства суто особиста;

- оптимальна структура капіталу акціонер
ного товариства може бути досягнута лише 
завдяки необхідній проінформованості про ринки 
капіталів [8,194].

Питанню щодо вибору акціонерним товариством 
структури капіталу тривалий час приділяється до
сить багато уваги. Найбільші теоретичні розробки 
в цій сфері належать зарубіжним фахівцям.

М.МіллертаФ.Модільяні дійшли висновку, що 
вартість корпорації ніяк не залежить від структури 
її капіталу, а визначається виключно за рахунок 
майбутніх прибутків. На думку вчених, якщо 
фінансування інвестицій відбудеться повністю 
позиковим або залученим капіталом, то це не 
вплине на вартість корпорації і вона лишиться 
незмінною. Згідно цієї концепції, вартість корпора
ції не пов’язана зі співвідношенням часток джерел 
капіталу: чим більша частка позикового капіталу, 
тим вища і ціна акцій. Якщо перевага у фінансу
ванні надається позиковим коштам, то власники 
акцій будуть прагнути продати акції своїй корпора
ції, а за отримані грошові кошти придбають акції 
тієї корпорації, де немає залучених коштів, чим 
поповнять її фінансові ресурси. Одночасні фінан
сові операції на фондовому ринку з цінними 
паперами компаній з відносно високими і низькими 
частками позикових коштів приведуть до приблиз
ної рівноваги цін цих корпорацій. Ось чому вчені 
стверджують, що вартість компанії не пов’язана

зі структурною будовою її капіталу. Однак, М.Міл
лер таФ.Модільяні акцентують увагу на тому, що 
оптимальна структура капіталу корпорації -  це 
борг на всі 100%, оскільки відсотки з боргів вклю
чаються до видатків і таким чином не підлягають 
оподаткуванню (на відміну від акцій) [4,6].

Ю.Брігхем та Л.Гапенскі, в структурі капіталу 
корпорації на перше місце також висувають пози
кові кошти, оскільки, окрім вигідних податкових 
переваг, позики створюють, до того ж, потенційний 
фінансовий резерв, який при необхідності за 
сприятливих інвестиційних умов можна викори
стати замість емісії з цією метою нових акцій за 
заниженими цінами. Тим не менше, вчені відміча
ють, що ймовірність фінансових ускладнень 
створює певні обмеження для використання пози
кових коштів, внаслідок чого з деякого моменту 
часу податкові переваги позикового фінансування 
зводяться нанівець [4, 411],

З точки зору Л.Бернстайна, при виборі струк
тури капіталу необхідно враховувати, як вона 
вплине на довгострокову платоспроможність 
корпорації. Виходячи з цього, співвідношення між 
кредиторською заборгованістю і власним капіта
лом є вагомим індикатором для оцінки довгостро
кової платоспроможності. На погляд вченого, 
заборгованість деш евш е джерело грошових 
коштів порівняно з власним (акціонерним) 
капіталом корпорації, оскільки, по-перше, сплата 
відсотків по заборгованості є ф іксованими 
витратами і доки вона нижча за одержаний на 
надані в кредит кошти прибуток, ця різниця і 
формує прибуток корпорації; по-друге, відсотки по 
заборгованості (на відміну від дивідендів, які вва
жаються розподілом прибутку) визначаються як 
витрати і звільняються від оподаткування. Однак, 
чим більша частка позикових коштів в загальній 
структурі капіталу, тим більше зобов’язань і вини
кає вірогідність того, що це призведе до нездат
ності сплатити заборгованість (відсотки і основну 
суму боргу). На цій підставі фахівець віддає 
перевагу власному (акціонерному) капіталу, які 
несе менший ризик [1,448].

Р.Брейлі таС.М айєрс сформулювали „Теорію 
асиметричної інформації” , згідно з якою фінансова 
структура (боргові зобов’язання та акції) не 
впливають на величину чи ризик грошових потоків 
корпорації; тобто, зміна прибутковості компаніїє 
випадковим явищем. Ця теорія грунтується на 
основі асиметричної інформації. Іншими словами, 
керівництво має повнішу інформацію про діяль
ність корпорації, ніж акціонери, і впевнене, що 
справжня ціна акцій вища поточної, внаслідок чого 
зростає ринкова ціна акціонерного капіталу. 
Асиметрична інформація передбачає більшу 
обізнаність правління стосовно перспективної 
діяльності компанії на відміну від дійсних чи 
потенційних інвесторів. Вчені наголошують на
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використання, переважно, залучених грошових 
коштів -  за рахунок емісії акцій, оскільки позики 
утворюють фінансову залежність, що піддає акції 
більшому ризику і заставляє акціонерів вимагати 
від корпорації вищих прибутків [3,204].

„Теорія асиметричної інформації-” Р.Брейлі та
С.Майєрса сформована на основі двох теорій: 
М.Міллера та Ф.Модільяні з одного боку і Г.До- 
нальдсона з іншого. Власну теорію структури 
капіталу корпорації Г.Дональдсон сформулював як 
„субординація джерел”. Згідно її трактування, ком
панії прагнуть формувати капітал для фінансу
вання інвестицій за раху нок внутрішніх джерел -  
амортизації і нерозподіленого прибутку. У випадку 
нестачі грошових коштів і виникненні фінансових 
труднощів коропрація, на погляд вченого, повинна 
заповнити фінансові прогалини в наступній 
послідовності: спершу реалізувати ліквідні цінні 
папери, після чого вже звернутися до зовнішніх 
ринків капіталу в такому порядку: банківські 
кредити; випуск довгострокових боргових 
зобов’язань (облігацій); емісія акцій (в крайньому 
випадку за надзвичайних умов) [4, 405].

Органи упраління акціонерного товариства 
змушені враховувати різноманітні інтереси, іноді 
навіть і протилежні за своїм характером. Перева
га, при цьому, схиляється в бік власників часток 
капіталу акціонерного товариства -  акціонерів. 
Для цього існує декілька вагомих підстав.

По-перше, незадоволені управлінськими рі
шеннями акціонери можуть продавати свої акції. 
Це призведе до того, що ціни на акції суттєво 
зменшаться, оскільки, згідно закону попиту і про
позиції, їхня надмірна пропозиція буде перевищу
вати попит на ринку. Тому, підтримка вартості 
акцій на такому високому рівні, який тільки 
дозволяють умови ринку, здійснюється в інтересах 
акціонерного товариства; це забезпечить можли
вість шляхом емісії меншої кількості акцій одер
жання більших розмірів грошових коштів.

По-друге, дивлячись з юридичної точки зору, 
слід враховувати умови і наслідки, коли акціонерне 
товариство приймає рішення про залучення 
позикового капіталу. Так, вимоги кредиторів 
завжди переважають над інтересами акціонерів, 
оскільки зобов’язання з виплати дивідендів 
задовольняються акціонерним товариством після 
зобов’язань зі сплати боргів. До того ж, у випадку 
банкротства акціонерного товариства також 
спершу задовольняються вимоги кредиторів-до 
претензій з боку акціонерів, які можуть розрахо
вувати лише на залишки коштів (за умови, якщо 
такі будуть).

Слід зауважити, що в країнах з розвинутою рин
ковою економікою фінансування інвестицій шля
хом емісії акцій невелике порівняно з іншими дже
релами грошових коштів. Наприклад, в США за 
рахунок акціонерного капіталу фінансується 7,5%

капітальних вкладень, в країнах Західної Європи 
- н е  більше 5%, в Я понії-тільки 0,7% [7, 54].

Однак, використовуючи тільки власні джерела 
грошових коштів, акціонерне товариство в такому 
випадку втрачає можливість швидко розширити 
виробничу діяльність за сприятливих умов, що 
створюються на ринку. В такій ситуації слід 
звернутися на ринок позикових коштів. Ігнору
вання позиковим капіталом утворює перешкоди 
для підвищення прибутковості власного капіталу 
акціонерного товариства.

Акціонерні товариства, стикаючись з фінансови
ми труднощами, можуть звернутися за фінансовою 
допомогою до уряду країни. В цьому випадку вони 
одержують державні субсидії. Така практика особ
ливо характерна для країн Західної Європи і Японії. 
Внаслідок цього, розширюється структура джерел 
грошових коштів для фінансування інвестицій.

Важливим питанням для акціонерних товариств 
є визначення часток можливих джерел грошових 
коштів в структурі фінансування інвестицій, що 
визначає принцип самофінансування -  використан
ня власних внутрішніх джерел грошових коштів 
для задоволення фінансових потреб. В сучасному 
ф інансовом у механізмі структура капіталу 
акціонерних товариств виглядає приблизно так: 
внутрішні джерела (прибуток і амортизація) -  
60%; зовнішні джерела-3 0 % ; державні субсидії 
(також зовнішнє джерело) -  10% [5, 28].

Використання бюджетних коштів в структурі 
капіталу збільшує зовнішні грошові кошти і суттє- 
возменшує ступінь самофінансування акціонерних 
товариств. Для зарубіжних корпорацій використан
ня державних субсидій в свідчить про спад пре
стижу, а то й про банкрутство. Тому закордонні 
корпорації намагаються використовувати бюджет
ні кошти лише тимчасово з метою найскорішого 
повернення до високого рівня самофінансування.

Капітал акціонерного товариства, які б лише 
джерела грошових коштів не формували його, 
призначений тільки для одного -  приносити 
прибуток. Прибуток є основним показником 
ефективності функціонування капіталу і головним 
фінансовим результатом, який відображає вміле 
управління фінансовою діяльністю акціонерного 
товариства. Необхідність розрахунку часток 
грошових коштів в структурі капіталу полягає в 
тому, що фінансова структура впливає на прибут
ковість всього капіталу акціонерного товариства, 
передбачає умови формування та визначає 
особливості розподілу прибутку.

Прибуток відіграє для акціонерного товариства 
двояку роль. З одного боку, достатній рівень при
бутковості акціонерного товариства залежить від 
величини інвестованого капіталу, сформованого з 
різноманітних джерел грошових коштів. Однак, 
можливість залучення акціонерним товариством 
грошових коштів ззовні залежить від його ж
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прибутковості і фінансового стану. Таким чином, 
від прибутку залежить і фінансове становище, і 
міра забезпеченості акціонерного товариства 
необхідними фінансовими ресурсами.

На цій основі м ож на зробити  наступні 
висновки:

-капітал є основним фактором виробництва і 
виступає своєрідною  точкою перетину між 
мобілізацією грошових коштів і напрямками їх 
застосування;

-при формуванні структури капіталу акціонерне 
товариство повинно використовувати різні джерела 
грошових коштів, оскільки кожне з них має свої 
недоліки і переваги. Ефективне пропорційне 
співвідношення між джерелами грошових коштів 
визначає оптимальну структуру капіталу;

-кожне акціонерне товариство формує власну 
структуру капіталу, яка досягається завдяки 
достатньом у обсягу інф орм ації про ринки 
капіталів;

-особлива увага приділяється фінансуванню 
інвестицій за рахунок внутрішніх джерел грошових 
коштів акціонерного товариства і в першу чергу 
-  чистого прибутку, який: має найлегший доступ; 
зменшує ризик; не створює фінансової залежності; 
забезпечує високий рівень самофінансування.
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Ю рій  З а й ц е в  
( Ч е р н ів ц і)

СУЧАСНІ ОБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ ТА ФОРМИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТРАНСКОРДОННОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Цілі та завдання економічної політики України 
в період становлення її у статусі незалежної євро
пейської держави визначаються не лише потреба
ми формування якісно нової економічної та госпо
дарської системи ринкового типу, але й необхід
ністю створення умов для становлення і розвитку 
якісно нової структури суспільства в цілому, тобто 
нової метасистеми. Саме ці потреби визначають 
й необхідність найбільш повного врахування зов
нішніх, міжнародних факторів впливу на процеси, 
що відбуваються в нашій державі, в окремих їїрегі- 
онах. Адже створення національної ринкової систе
ми означає, безперечно, перетворення її' на елемент, 
частину світового ринкового господарства, світо
вого суспільства, отже породжує залежність від 
сучасних тенденцій його розвитку.

Однією з нагальних потреб, які визначають 
сьогодні напрямки та динаміку співпраці більшості 
держав планети, є об’єднання зусиль світового 
співтовариства з метою подолання цілої низки гло
бальних проблем, без чого перспективи подальшо
го прогресу, повноцінного існування людства, ста
ють досить невизначеними. Серед цих проблем 
можна виділити насамперед таку, як ускладнення 
умов економічного зростання, пов’язане з демогра
фічними змінами, продовольчою безпекою, енерго
забезпеченням, екологією, соціальним розвитком, 
зокрема, із зростанням соціальної відчуженості, со
ціальної напруги у суспільстві, тощо. Звичайно, 
більшість з окреслених проблем безпосередньо 
пов’язані з особливостями розвитку системи Пів
ніч - Південь. Однак такий поділ світового суспіль
ства та господарства уявляється досить умовним, 
хоча б тому, що в останні десятиріччя, особливо 
після розпаду СРСР, зростає напруга і в системі 
Схід - Захід. Зокрема, наприклад, динаміка 
демографічних змін, які відбуваються в Україні в 
останнє десятиріччя, викликає до життя колосаль
но складний вузол соціальних проблем, пов’язаних 
із потребами та можливостями економічного 
розвитку, підвищення продуктивності праці, 
використанням природних ресурсів, поляризацією 
доходів населення, культурним розвитком тощо.

Якщо протягом першої половини X X  століття 
загапьна кількість мешканців Планети збільшилась 
на 1 млрд. - із 1.5 млрд. до 2.5 млрд., то в 1998 р. 
вона становила вже 6 млрд. людей, а за прогнозами 
вчених, до 2015 р. населення планети може зрости 
до 7.8 млрд. До того ж, якщо населення розвинених 
країн та країн Східної Європи збільшилося за 1950 
-1996 р.р. у 1.5-1.6 разів, то у країнах, що розвива
ються - у 2.7 рази, в Африці ж(найбіднішому регіоні

світу) - у 3.3. рази. Як наслідок, доля цих країн у 
загальній чисельності жителів планети зросла за 
останні півстоліття з 2/3 до майже 4/5.1 Водночас 
в Україні чисельність населення неухильно ско
рочується, що різко негативно впливає на динаміку 
співвідношення різних вікових груп у структурі насе
лення, збільшуючи навантаження на працездатних. 
Так, наприклад, якщо в середньому по країні демо
графічне навантаження на 1 тис. осіб працездатного 
віку особами непрацездатного віку складало у се
редині 90-х років 786 осіб, то в сільській місцевості 
-1041, утому числі 597 осіб старше працездатного 
віку і 444 дитини. До того ж, пост ійно зростає рівень 
безробіття, збільшується тривалість періоду безро
біття, що веде до деградаціїзначної частини квалі
фікованої робочої сили, отже створюються перед
умови для подальшого падіння продуктивності пра
ці, рівня доходів населення, зміцнення та закріплення 
негативних тенденцій щодо збереження та збіль
шення людського потенціалу держави. Постійне 
падіння доходів населення відбувається на фоні 
достатньо стійкого зростання невеликої групи розви
нених країн. Сьогодні вони виробляють, у розра
хунку на душу населення, у 20 разів більше валового 
продукту ніж в середньому на душу населення в 
усіх країнах, що розвиваються. Це викликає збіль
шення розриву між багатими і бідними. Зокрема, 
розрив між 20% найбагатшої частини населення 
світу і 20% найбіднішої (звичайно, із різними варіан
тами відхилень) зріс за період із 1960 по 1993 р. із 
ЗО до 60 разів.2

Поляризація доходів населення, зростання безро
біття, етнічні конфлікти та війни стали причинами 
величезних потоків міграції населення. У 1995 році 
число біженців із районів конфліктів складало 27.4 
млн. осіб, а число мігрантів - 110 - 1 ЗО млн.. Тільки 
за останнє десятиліття понад 90 млн. осіб із різних 
країн світу покинули свою батьківщину у пошуках 
роботи та заробітку.3 Починаючи з 1994 року 
позитивне сальдо міграції в Україну також перетво
рюється на від’ємне. Наприклад, лише за 1996 рік 
воно становило мінус 131,1 тис. чоловік, що негатив
но впливає на збереження трудового та демо
графічного потенціалу. Водночас постійно зростає 
кількість нелегальних мігрантів, переважно з азіат
ських країн, що створює додаткове навантаження 
на систему соціального захисту населення країни.

Бідність і зубожіння населення багатьох країн 
світу, на тлі економічної стагнації, роблять 
глобальною проблему продовольчої безпеки, 
оскільки розв’язання її своїми силами для урядів 
багатьох держав сьогодні нереальне, хоча в цілому
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світовий збір зерна у другій половині XX століття 
випереджає темпи зростання населення. Поглиб
лює цю проблему екологічний стан планети, зумов
лений інтенсивною господарською діяльністю. 
Нескоординована, часто неконтрольована діяль
ність господарських систем багатьох країн і ТНК 
вже сьогодні викликала до життя такі явища як 
“озонні дірки”, глобальне потепління клімату, яке 
веде до “ парникового ефекту”, знищення та 
забруднення водних ресурсів, втрату грунтів 
господарського користування. За час своєї 
економічної діяльності людство вже втратило 
близько 2 млрд. га колись родючих земель, 
перетворивши їх на пустелі та “бедленди”. До того 
ж, в останні 50 років значно зростає швидкість 
вітрової та водної ерозії землі внаслідок зведення 
лісів. Учені називають цей процес “тихою кризою 
планети” та вважають найбільшою (поряд із 
атомною війною) загрозою життю на Землі.

Варто, мабуть, зазначити, що усі названі вище 
негативні явища, які супроводжують входження 
людства у XXI століття, притаманні більшості 
регіонів України та регіонів сусідніх держав.

Названі вище фактори, пов’язані із небезпечною 
динамікою економіко-екологічних та демографічних 
проблем, сприяють прискоренню інституціалізації 
процесів глобалізації, поглибленню уваги до її проб
лем у рамках системної парадигми. Зокрема, у 1992 
році в Ріо-де-Жанейро, відбулася Конференція ООН 
по навколишньому середовищу, у якій взяли участь 
голови урядів та керівники 171 країни світу. На кон
ференції було поставлене завдання сформувати 
довгострокову Програму дій, розробка якої виклика
ла до житгя потребу переглянути величезну кіль
кість стереотипів, що склалися в уявленні вчених і 
політиків відносно суті та ролі НТР, факторів еконо
мічного зростання, соціального розвитку країн, регіо
нів і світу в цілому, закономірностей та механізмів 
взаємодії національних та глобальних економічних 
інтересів тощо. Врешті-решт в основу Програми 
“Стратегія світового розвитку” була покладена 
концепція “стійкого суспільства”, тобто такого су
спільства, яке здатне існувати протягом життя бага
тьох поколінь, як достатньо далекоглядне, гнучке 
та мудре, щоби не руйнувати фізичні і соціальні сис
теми, що його підтримують. Таке розуміння принци
пів стратегії розвитку світового співтовариства 
дозволяє вченим говорити про глобальну революцію 
як про процес переходу людства до нової стадії 
розвитку - створення стійкого суспільства.4

Концепція “стійкого суспільства” має безпе
речно позитивний вплив на подальші пошуки 
шляхів врівноваженого суспільного розвитку, 
оскільки динамічне поглиблення, у другій половині 
XX століття, взаємозалежностей різних сфер та 
елем ентів сучасної м етасистем и, допускає 
існування принаймні двох можливих варіантів 
(тенденцій) її подальшого функціонування:

- перший - наростання ентропії у соціально- 
економічних системах окремих держав з неперед- 
бачуваними негативними наслідками;

- другий - переорієнтація наукових досліджень 
та цілей національної економічної політики в 
напрямку глибинного врахування реалій, що 
складаються у світовому господарстві та його 
національних блоках, у поглядах політиків 
провідних країн на цілі та механізми глобалізації.

Процеси становлення світового господарства 
як цілісної системи, із певною структурою, фор
мами та інститутами функціонування, мають 
об’єктивний характер, починаються досить давно 
і можуть бути дослідженими у просторі та часі. 
Однак, як відомо, специфічною особливістю функ
ціонування цілісних систем є те, що їх існування, 
взаємодія різних структурних елементів, під 
впливом внутріш ніх та зовніш ніх факторів 
породжують нову якість, ведуть до розвитку та 
трансформації самої системи.

Саме такою новою якістю і виступає сьогодні 
глобалізація процесів суспільного розвитку. Ця 
нова інтеграційна форма та якість знаходить свій 
прояв перш за все:

- у появі потреб в уніфікації певних правил гри 
для всіх учасників світового господарства;

-у  нових формах управління світовою еконо
мікою, які б враховували інтереси не тільки 
національного (у його взаємодії із іншим націо
нальним) але й наднаціонального, до того ж не 
тільки у межах інтересів ТНК, але й загального, 
спільного для всього людства;

-у  появі нових закономірностей політичної 
діяльності окремих національних держав, коли вони 
вже не можуть бути самостійними у прийнятті усіх 
необхідних рішень щодо свого функціонування;

- в обмеженні альтернатив вибору цілей та 
інструментів розвитку окремих країн, окремих 
регіонів з боку світового співтовариства і в інтересах 
цього співтовариства, хоча механізми такого впливу 
ще перебувають лише у стадії формування, тощо.

Факторами ж, які прискорюють у сучасних умовах 
глобалістськітенденціїу світі, та формами, в яких ці 
тенденції реалізуються, виступають, у першу чергу:

- науково-технічна революція;
-діяльність транснаціональних корпорацій в

умовах цієї революції;
- інформаційна революція;
- соціалізація економічного життя в країнах;
- глобалізація проблем безпеки (екологічної, 

сировинної, продовольчої, ядерної тощо), про що вже 
йшла мова. Так, наприклад, сучасний період 
розвитку світового господарства, стимульований 
НТП і НТР, поглиблює процеси порушення рівноваги 
між потребами економіки та наявним обсягом 
ресурсів і принципами їх розподілу. Це, на думку 
деяких вчених, породжує об’єктивну необхідність 
формування глобальної стратегії використання ре
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Ю р ій  З а й ц е в

сурсів, створення умов для раціонального викори
стання їх окремими державами, відмови від “м оде
лей, породж ених національним егоїзмом”. Ф ормою  
реалізації такої глобальної стратегії м ож е стати  
перехід до  нової ресурсно-гуманітарної цивілізації, 
яка ліквідує протистояння дем ограф ічного, еко
логічного та р есурсного факторів;5

- економ ічна політика р озвинених дер ж ав та  
між народних ф інансово-кредитних організацій.

С лід зауважити, щ о названі фактори можуть  
забезпечувати як позитивну динаміку та результати 
глобалізаціїтак і негативні наслідки цього процесу.

М атеріальною, економічною  основою  процесу  
глобалізаціїу X X  столітті, особливо в останні його  
десятиліття, було, н асам п еред, становлення та 
розвиток наднаціональних корпорацій, які дію ть у 
відповідності із характерним для них принципом, 
а саме: бути представленими на основних ринках, 
спираю чись на єдн ість  управління торгівельною , 
пром исловою  та ф інансовою  д іял ьн істю .6

Реалізація та розвиток цього стратегічного орієн
тиру протягом X X  століття створили умови для ви
значення основних принципів глобальної стратегії у  
діяльності найбільш могутніх корпорацій з якими вони 
входять у X X Iст о л іт т я . С ер ед  ц и х принципів  
поведінки корпорацій на ринку виділяють сьогодні такі:

- загальнопланетарне бачення ринків і конкуренції;
- доскональне вивчення св о їх  суперників (ц е  

стає можливим внаслідок олігополістичної струк
тури глобальних ринків);

- к он тр олю ван н я  с в о їх  о п ер а ц ій  у за г а л ь 
носвітовом у м асш табі або , як м ін ім ум , у м ас
штабі США, ЄС, Японії;

- здатність виступати у ролі “глобального грав
ця”, спроможного гнучко міняти тактику у конку
рентній боротьбі на будь-якому зі світових ринків;

- оперування у ви сокотехнологічних пром ис
лових галузях;

- вміння еф ек ти в н о  використовувати закон  
порівняльних витрат, розм іщ ую чи  св оє в и роб
ництво там, д е  воно найбільш  рентабельне;

- координація св оєї д іял ьності за  д оп ом огою  
гнучкої ін ф о р м а ц ій н о ї т е х н о л о г ії та  гнучкого  
виробництва, інтегрованих у єдину сітку внутріш- 
ньофірмового бухгалтерського обліку;

- інтеграція своїх підприємств і спеціалізованих  
філій в єди н у  м іж н ар одн у м ер еж у управління, 
інтеграція у м ер еж у  у г о д  з інш ими ТНК.7 Ц е  
знаходить свій прояв у становленні та розвитку  
нових форм конкуренції, а скоріш е, форм боротьби  
із м о ж л и в и м и  н е с п р и я т л и в и м и  н а сл ід к а м и  
конкуренції за д оп ом огою  внутріш ньоф ірм ового  
поділу праці та о б ’єднань із ТНК - конкурентами, 
які випускають аналогічні види продукції, що стало 
особливо помітним у  90-ті роки X X  століття.

О креслені вище деякі специф ічн і проблем и, 
принципи, характер і форми розвитку сучасного  
світового господарства8 роблять вкрай необхідним

та актуальним пошук конкретних форм входження 
України в таку глобалізовану економічну систему 
в якості необхідної цій системі частини на основі 
визнання іншими країнами нашого права на 
збереження специфічних особливостей самовира
ження у всіх сферах суспільного життя.

Однією з визнаних ефективних інституційних 
форм захисту національних економічних та інших 
інтересів, створення ефективних механізмів та 
інструментів виживання і розвитку, в умовах 
глобалізації, окремих країн, груп країн із спільними, 
або подібними інтересами, є сьогодні регіональна 
співпраця (регіональні об’єднання, регіональні проек
ти). Україна і, зокрема, Чернівецька область мають 
значну базу для використання таких форм з метою 
створення умов для інтеграціїу світовий і європей
ський економічний простір, для збереження та роз
витку своїх специфічних якостей в процесі всебічної 
глобалізації суспільного життя.9 Однак створення 
реальних інституцій у системі координат транскор
донної регіональної політики: Буковина - сусідні 
області Румунії, Молдови, інших держав - повинно 
виходити за межі адміністративних розробок, планів 
та узгоджень (хоча й грунтуватися саме на їх базі).

Найоптимальнішйм варіантом реалізації зазначе
них планів може стати, на наш погляд, створення 
декількох потужних транскордонних корпорацій, 
діяльність яких була би спрямована на комплексне, 
системне використання основних специфічних 
природних, людських та інших ресурсів краю: лісових 
багатств (деревини); природно-ландшафтних - 
туризм; лікувально-оздоровчих - води, природа 
Карпат; еколого-енергетичних - гірські річки, рози 
вітрів. Науково-технічний потенціал області дозволяє 
розгорнути, спільно із партнерами з інших країн, 
конкурентноспроможне виробництво екологічно 
безпечної продукції високої вартості, що є, власне, 
найефективніш им інструментом та умовою 
просування на європейські та світові ринки для будь- 
якої сучасної ТНК. Таке системне використання 
природно екологічних та інтелектуально-технічних 
факторів на основі створення сучасних організаційно- 
ринкових форм функціонування виробництва (йдеться 
про транскордонні корпорації) в рамках транскор
донних проектів видається найбільш перспективним 
оскіл ьки дозволяє створити:

1) єдині (в межах проектів) принципи функціо
нування організаційно-економічних відносин у 
всьому полі транскордонного співробітництва;

2) забезпечити реальний прорив “ міжси- 
стемних оболонок”, як у межах країн, що об’єдну
ють свої зусилля, так і на більш ширших міжнарод
них, насамперед європейських, ринках за рахунок 
можливостей створених корпорацій у сфері 
деревообробки, туризму, оздоровлення, високо
точних приладів та інших продуктів високої 
вартості, підготовки кадрів, щодо якості та ціни 
продукції. До того ж, це будуть корпорації, де наша
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сторона виступатиме як один із засновників з усіма 
перевагами, що випливають із цього факту;

3) національне законодавство, адаптоване до 
законодавства інших європейських країн, отже 
створити реальні умови переходу на європейські 
законодавчі стандарти у господарській діяльності 
та соціальному розвитку;

4) полегшення у розв’язанні проблем необхідних 
інвестицій, втому разі з позицій забезпечення інно
ваційного розвитку галузей, охоплених проектами;

5) забезпечити стійкість процесу вирівнювання 
кваліфікації, оплати праці, отже якості реалізації 
соціальних факторів, зокрема, підвищення відпові
дальності усіх суб’єктів господарювання, форму
вання системи соціального партнерства фактично 
на міждержавному рівні.

За будь-яких умов та форм економічної діяль
ності, найбільш ефективним мотиваційним інстру
ментом забезпечення економічного розвитку 
виступає, на наш погляд, соціалізація економіки, 
інвестиції в людину, оскільки вільна у своєму виборі, 
у своїх можливостях, до того ж заможна, людина 
може обгрунтовано, реалістично, без упереджень 
визначити пріоритети власного розвитку, зрозуміти 
необхідність захисту національних інтересів у царині 
глобалізації усіх форм суспільного життя, яке 
відбувається сьогодні. Адже позбавлена економіч
ної та інших форм свободи, бідна людина, неаде
кватна оплата праці зайнятих у процесах реалізації 
проектів ресурсно-екологічної безпеки регіону, 
зведуть нанівець цілі транскордонної економічної 
політики у цій сфері. Відсутність достатньої 
мотивації до праці у руслі виконання поставлених 
завдань збереже старі та викличе нові тіньові 
форми економічної діяльності у рамках нових 
можливостей, які створюються міжнародними 
проектами; значна кількість низькооплачуваних, 
малокваліфікованих працівників (при існуванні різних 
рівнів та систем оплати у різних регіонах транскор
донного співробітництва) негативно вплине на 
якість виконання робіт, збільшить потребу у конт
ролі, отже у контролюючих органах. Це, безпе
речно, збільшить обсяги непродуктивних витрат та 
можливості корупції. Отже:

1) реальною матеріальною формою реалізації 
цілей транскордонної регіональної економічної 
політики повинна стати транснаціональна корпорація;

2) однією з найбільш важливих складових у 
процесі перетворення транскордонної співпраці в 
реальний та результативний процес мають бути:

- інвестиції в людину, в виконавців;
- узгодження принципів та механізмів оплати 

та умов праці у межах транскордонних регіонів;
- створення умов для залучення кваліфікованої 

робочої сили, підвищення її кваліфікації та можливості 
реалізувати свій рівень кваліфікації яку процесі праці, 
в сислемі відповідальності за результати цієї праці, 
так і в адекватній оплаті цих результатів.

Формуючи будь-який проект, до того ж 
транскордонний, коли зустрічаються і починають 
взаємодіяти різні рівні, а часом і системи соціально- 
економічних відносин, слід, насамперед, думати 
про соціальні аспекти, про однаковий, ринковий 
підхід до використання усіх факторів виробництва, 
не забуваючи, що праця, як і інші фактори, так само 
має ринкову ціну, має стимулюватися, оскільки 
тривалий час не може функціонувати за відомим 
принципом часів Мао Цзе Дуна: від кожного за 
здібностями, кожному, - що дадуть.

Адже творчий, інноваційний потенціал робітника 
стає сьогодні головним ресурсом економіки, нової 
якості економічного зростання у розвинених країнах 
Заходу, саме такий потенціал є запорукою успішного 
реформування соціально-економічних систем пост- 
соціалістичних країн, зокрема України. Цей факт зна
ходить підтвердження й у концепції національного 
багатства, розробленій Всесвітнім банком, згідно з 
якою значна частина. ВВП країн, що використо
вується на поточне споживання та нагромадження, 
йде сьогодні на відтворення людського капіталу, 
тобто на нагромадження фізичного і духовного 
багатства країни (якості її населення). У більшості 
країн поточне споживання складає 65 - 70% від 
загальної величини ВВП. Відповідно до концепції 
національного багатства проводяться також 
експертні грошові оцінки природного капіталу як 
елемента нагромадження, що дає можливість визна
чити повну відновлювальну вартість запасів більшої 
частини найважливіших видів природних ресурсів із 
урахуванням їх виснаження, здійснити грошову 
оцінку нагромадженого відтворюваного капіталу та 
розрахувати значення показників валового та чистого 
нагромадження і визначити величину “ істинного 
заощадження” . Результатом таких експеримен
тальних розрахунків національного багатства, прове
дених представниками МБРР по регіонах, які об’єд
нують 92 країни світу, є висновок про те, що у струк
турі національного багатства домінує людський капі
тал, який складає близько 2/3 від його підсумкової 
оцінки. У країнах Північної та Центральної Амери
ки, Західної Європи та Східної Азії він сягає 3/4 за
гальної величини національного багатства (розмір 
нагромадження людського капіталу на душу насе
лення у країнах Південної Азії складав у 1994 р. у 
середньому 14 тис. дол., а в США та Канаді - 
близько 250 тис. дол.).

Отже, наприкінці XX століття головним фактором 
відтворення, що визначає характер і динаміку інте
граційних процесів, корелює спрямованість глобаліст- 
ськихтенденцій, стає нагромадження знань, досвіду, 
вміння, здоров’я, рівня фізичного розвитку та інших 
характеристик якості життя населення, на підтримку 
яких (а не на нагромадження матеріальних благ і по
слуг) щорічно у світі витрачається 15 - 20 трлн. дол.10

У 2001 році, як відомо, за офіційними розрахун- 
ками Кабінету Міністрів України загальний про
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житковий мінімум для однієї людини в нашій 
державі складає 3 11 грн., середня зарплата - 
близько 250 грн., мінімальна зарплата - 117 грн. 
Водночас, в Німеччині на кишенькові витрати 
нелегальному іммігранту видається щомісяця 80 
марок, або 38 доларів, у Британії - 30 фунтів на 
тиждень." Мінімальна заробітна плата у тіньо
вому секторі економіки України, за оцінками до
слідників, складає,для працюючих 8 годин надень, 
від 80 до 100 доларів в еквівалентному вимірі, що 
означає певну задіяність ринкових механізмів 
формування вартості трудового ресурсу.12 Отже, 
реалістичність, прозорість та результативність 
будь-якого транскордонного проекту і, таким 
чином, забезпечення умов повноцінного вхо
дження в економічне та соціальне поле європей
ської та світової економіки буде залежати від 
спроможності регіональних владних структур:

1. Створити єдине правове поле функціонування 
суб’єктів господарської діяльності;

2. Визначитися у системі пріоритетів серед 
суб’єктів цієї діяльності, віддавши перевагу 
приватному, корпоративному капіталу;

3. Забезпечити обов’язкове використання цим ка
пітаном факторів соціальної відповідальності бізнесу;

4. Створити умови для формування та повноцін
ного функціонування соціального капіталу яку полі 
реалізації спільних транскордонних проектів, так і 
в галузях економіки, що обслуговують ці проекти.
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ЕКОЄВРОРЕГІОН “ВЕРХНІЙ ПРУТ”: 
ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

У сучасний період посткомуністичного роз
витку, коли і Україна, і Республіка Молдова, і 
Румунія шукають свою нішу у системі загально
європейського господарювання, особливу роль 
відіграє транскордонне співробітництво, яке 
покликане сприяти не лише здійсненню більш 
тісних відносин між сусідніми країнами, понов
ленню взаємно втрачених позицій на ринках сусідніх 
держав, але й піднесенню зовнішньоекономічних 
відносин на якісно новий рівень. Установлення 
такого типу співробітництва в рамках відповідної 
діяльності європейських інститутів забезпечує 
постійне співвіднесення розвитку країн з існуючими 
європейськими стандартами.

Зауважимо, що у процесі встановлення і функ
ціонування нормальних міждержавних відносин 
південно-східного європейського регіону України- 
Румунії-Молдови, в забезпеченні стабільності і 
взаєморозуміння в цьому трикутнику континенту 
Чернівецькій області відводиться особливе місце. 
Це пов’язано, перш за все, з тим, що вона займає 
досить зручне для участі в міжнародному розподілі 
праці географічне положення. Область межує з 
Республікою Молдова і Румунією, а в Україні її 
сусідами є Вінницька, Івано-Франківська, Терно
пільська та Хмельницька області.

Розташована на порівняно невеликій території, 
область займає 8,1 тис.кв.км, але водночас характе
ризується широким спектром природно-кліматич
них умов, що сприяють ефективному веденню гос
подарства. Надра Буковини багаті природними 
будівельними матеріалами, цегляно-черепичною 
сировиною, покладами вугілля, нафти, газу, фосфо
ритів, сірки та інших корисних копалин. На Буковині 
є біля 130 річок, серед яких такі, відносно великі, як: 
Дністер, Прут, Черемош, Сирет. Розвідані і частково 
експлуатуються декілька десятків джерел мінераль
них вод з цінними бальнеологічними властивостями. 
Більше, ніж 30% земельної площі області вкрито 
лісами. Отже, є всі чинники для транскордонного 
регіонального співробітництва [6, с.214].

В області традиційно склалися і розвиваються 
прямі регіональні зв’язки з адміністративно-тери
торіальними структурами шести держав -  Австрії, 
Угорщини, Німеччини, Канади, Молдови та Румунії. 
Зазвичай найтісніші взаємозв’язки область має з 
сусідніми адміністративно-територіальними одини
цями Молдови та Румунії. Так, з Сучавським по
вітом наша область співробітничає ще з 60-х рр. 
Починаючи з 1991р. — часу проголошення незалеж- 
ної української держави, взаємовідносини між регіо
нами набрали якісно нового розвитку. У 1993 р. були

започатковані відносини між Буковиною та сусіднім 
Ботошанським повітом Румунії. Досвід транскор
донного співробітництва між територіями сусідніх 
країн одержав логічне завершення у створенні 
єврорегіону “Верхній Прут”.

Створення даного єврорегіону, центром якого 
стала історична територія Буковини, завершило 
формування системи транскордонних єврорегіо- 
нальних структур уздовж усього західного кордону 
України. Вперше ідея створення такого єврорегіону 
була запропонована румунською стороною під час 
підписання українсько-румунського базового 
політичного договору у 1997 р.У ст.8 Договіру про 
відносини добросусідства і співробітництва між 
Україною та Румунією, підписаного 17 липня 1997 
р., чітко вказується, що “відповідно до положень 
Європейської Рамкової Конвенції про транскордон
не співробітництво між територіальними общинами 
або властями [Сторони] заохочуватимуть і підтри
муватимуть безпосередні контакти та взаємовигід
не співробітництво між адміністративно-територі
альними одиницями України і Румунії, зокрема у 
прикордонних зонах. Вони [Сторони] також 
сприятимуть співробітництву між адміністративно- 
територіальними одиницями обох держав у рамках 
існуючих, а також новостворюваних єврорегіонів 
“Верхній Прут” і “Нижній Дунай”, до участі в яких 
можуть запрошуватися адміністративно-територі
альні одиниці інших зацікавлених держав. Договірні 
Сторони діятимуть у напрямку включення цього 
співробітництва в рамки відповідної діяльності 
європейських інституцій” [4]. Наведена стаття 
договору - це лише один приклад з багатьох, який 
свідчить що Україна, розвиваючи добросусідські 
відносини, одночасно бере участь у програмах регі
онального розвитку, вивчає світовий досвід інтегра
ції в європейські структури та отримує відповідні 
блага від участі в транскордонному співробітництві.

Для держав, що трансформуються як Україна 
та Румунія, позитивним є досвід саме регіональної 
політики, її структурування та впровадження 
головного громадсько-політичного принципу -суб- 
сидіарності, за яким вищі суспільні структури мають 
право і повинні вирішувати лише ті проблеми, які 
нижчі структури виконувати не в змозі [10, с.27]. У 
розбудові концепції регіонального розвитку та по
літики виділяють 3 основних вихідних аспекти: 
власний потенціал регіону; роль і значимість регіону 
в державі; можливості участі регіону в міжнародно
му співробітництві [1, с.127]. Зважаючи нате, що з 
25 областей України 19 є прикордонними-останній 
фактор має важливе значення. Водночас наявність

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка 111



Ір и н а  Б у ґ и р с ь к а ,  О т і ' Б у р д и к

традиційних торгових шляхів та транспортних 
коридорів відіграватиме зростаючу роль у всіх 
вказаних аспектах.

Україна активно співпрацює з іншими сусідніми 
країнами в межах таких єврорегіонів як “Буг”, 
“Нижній Дунай”, “Причорноморський регіон”, 
“Карпатський єврорегіон”, “Верхній Прут” та ін. 
У двох останніх єврорегіонах, створених за участю 
України, співпрацює і Чернівецька область.

З самого початку організаційної діяльності по 
створенню єврорегіону “Верхній Прут” виявилися 
різні підходи румунської і української сторін в 
розумінні мети нової структури. Українська сторона 
вбачала основну мету в створенні екоєврорегіону, 
тобто у вирішенні проблем європейської безпеки [З, 
с.97-107; 2, с. 14-16]. Натомість, румунська сторона 
свою основну мету бачила в захисті прав громадян 
румунської національної меншини в Чернівецькій 
області та забезпечені її національно-культурних 
потреб. В процесі спільних обговорень, консультацій 
і узгоджень сторони прийшли до взаємоприйнят- 
ливого рішення, внісши в проект Статуту єврорегіону 
пропозиції і української, і румунської сторін [14, с.83- 
93]. Далі ці ініціативи були відображені у вказаній 
ст.8 Договору про відносини добросусідства і 
співробітництва між Україною та Румунією. Згодом 
дане доповнення обговорювалося також на зустрічі 
Президентів України, Румунії та Республіки Молдо
ва 3-4 липня 1997 р., де підписали Протокол про три
стороннє співробітництво та приєднання до вказаних 
єврорегіонів прикордонних адміністративно-терито
ріальних одиниць Республіки Молдова [15]. Це нада
ло рішенню про створення екоєврорегіону “Верхній 
Прут” нового статусу -  він перетворився з форми 
міжрегіонального співробітництва у форму міждер
жавного співробітництва на регіональному рівні.

До нової міждержавної інституції ввійшли ад
міністративно-територіальні одиниці трьох держав: 
Чернівецька область від України; Ботошанський 
та Сучавський повіти -  від Румунії; Бриченський, 
Гдоденський, Єдинецький, Окницький, Ришкансь- 
кий, Фапештський райони -  від Республіки Молдова 
(після проведення адміністративно-територіальної 
реформи весною 1999 р,-Єдинецький та Бельць- 
кий повіти) [5, с. 107]. Нормативно-правовою базою 
для створення єврорегіону “Верхній Прут” є: вже 
вказана Європейська Рамкова Конвенція про 
транскордонне співробітництво між територі
альними общинами або владами (ЕТБ №106), яка 
була прийнята 21 травня 1980 р. у Мадриді, Договір 
між Урядом України та Урядом Республіки Молдо
ва про співробітництво прикордонних областей 
України та адміністративно-територіальних оди
ниць Республіки Молдова (від 11 березня 1997 р.), 
Меморандум про партнерство між Чернівецькою 
областю України, округом Ш вабія (ФРН) та 
Сучавським повітом Румунії від 2 травня 1997 р., 
Протокол про співробітництво в галузях економіки,

адміністративній, культурній, соціальній, туризму та 
торгівлі між Чернівецькою областю та Ботошан- 
ським повітом Румунії на 1997-2000 рр. від 17 лю
того 1997 р., Протокол про співробітництво між 
Чернівецькою областю (Україна) та Сучавським 
повітом (Румунія) від 21 серпня 1997 р., Протоколи 
про співробітництво між Ботошанською повітовою 
Радою (Румунія) та Глоденським, Єдинецьким, 
Риш канським та Ф алеш тським  районними 
виконавчими комітетами (Республіки Молдова), 
підписаними впродовж 1998 р. і протоколів про 
співробітництво між прикордонними районами 
Чернівецької області та північними прикордонними 
районами Республіки Молдова [15].

Підготовча робота велася три роки і завершилася 
підписанням Угоди про утворення єврорегіону 
“Верхній Прут” у м. Ботошани 22 вересня 2000 р. 
[1, с.130]. В Угоді зазначено наступний перелік 
пріоритетних сфер та механізмів спільної діяльності 
в єврорегіоні: розвиток транспортно-комунікаційної 
інфраструктури на рівнях трансєвропейських 
коридорів та місцевих сполучень; розвиток 
енергетичної інфраструктури на рівнях взаємодії 
державних мереж та локалізованих джерел енергії; 
вдосконалення водокористування та водоканалі- 
заційної системи; лісокористувння і розвиток лісової 
та деревообробної промисловості, агропромис
лового комплексу і легкої промисловості; розвиток 
транскордонної торгівлі на місцевому рівні та 
збільшення транзитної торговельної діяльності; 
розвиток сучасних видів транскордонного туризму; 
охорона здоров’я населення і рекреаційна діяльність 
в єврорегіоні; спільна розбудова системи освіти, 
наукового і культурного співробітництва в єврорегіоні; 
послідовне забезпечення сталого розвитку на 
територіях членів єврорегіону та у басейнах при
кордонних річок шляхом раціоналізації ресурсо- 
користування, застосування сучасних інструментів 
техногенно-екологічної безпеки та створення регіо
нального центру чистих виробництв [1, с. 129-131 ].

Передусім, відмінною рисою процесу створення 
єврорегіонів стало те, що цей процес був ініційований 
не знизу, не місцевими структурами управління і 
влади, а зверху, вищим керівництвом зацікавлених 
країн. У зв’язку з цим, можна зауважити ряд пози
тивних моментів. Так, на наш погляд, це свідчить 
про те, що на рівні вищих органів влади існує усві
домлення необхідності ширшої участі в єврорегіо- 
нальних проектах. Це важливо, як з точки зору де
централізації процесу державного управління в 
країнах-учасниках,так і в плані налагодження добро
сусідських відносин між трьома державами [7, с.79].

Також це є позитивним і суттєвим імпульсом, 
якщо враховувати існуючі побоювання прояву 
ініціативи серед місцевої влади, та й особливо 
свавілля з боку центральної бюрократії, що 
остерігається децентралізації влади і розвитку 
самостійності місцевих владних структур [14, с.91 ].
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Безперечно, що тут є певна частка негативу, оскільки 
місцева влада в даному випадку виявляється 
втягнутою в цей процес зверху, без внутрішнього 
усвідомлення необхідності і важливості таких дій 
[7, с.78-86; 13,

Примітно, що створювані в регіоні єврорегіони 
несуть у собі риси не лише європейських єврорегіонів, 
як транскордонних територій, що співробітничають, 
але і регіонів, що співробітничають. Тобто в євроре
гіони включаються, в цілому прикордонні регіони, в 
яких представлені інонаціональні групи, що мають 
за пограничним кордоном, в “своїй” державі основну 
частину свого етносу, який, більше того, виступає 
титульною нацією [11, с. 160]. Ця обставина харак
терна не тільки для випадку “Верхній Прут” або ж 
“Нижній Дунай”, але і для інших єврорегіонів Цент
ральної та Східної Європи, що формуються, скажімо, 
“Дунай-Криш-Муреш-Тиса” тощо[ 16, с. 115].

Наступна особливість полягає в тому, що ство
рювані в Євросоюзі єврорегіони розміщуються на 
території до 10-15 км углиб кожної з країн, що 
співробітничають. А в даному випадку глибина 
єврорегіону допускається до 25 км усередину 
території кожної з держав.

Специфічною особливістю є й широке коло зав
дань, які стоять перед єврорегіоном. Як правило, в 
державах Європейського Союзу головна мета ство
рюваних єврорегіонів полягає в піднесенні економіки 
територій країн-членів єврорегіону. В досліджу
ваному випадку мета поставлена значно ширше. 
Вона передбачає не тільки економічні, національно- 
культурні, соціально-психологічні, але й фінансові 
сфери. Через єврорегіони планується залучення 
іноземних інвестицій, оскільки міжнародні організації 
і приватні інвестори радше схильні фінансувати не 
центральні, а місцеві регіональні проекти, де швидше 
можна проконтролювати їх розгортання і побачити 
конкретні результати співробітництва [ 14, с.92].

Насамкінець, зазначимо відсутність досвіду 
реалізації подібного транскордонного співробітни
цтва. Водночас попередній соціалістичний досвід 
реалізації подібного співробітництва навряд чи 
можна застосувати, він скоріше суперечить практиці 
єврорегіонів. Практика транскордонного співробітни
цтва, що існувала в соціалістичний період часто 
носила номенклатурно-бюрократичний характер і 
не торкалася міжособистісного рівня чи практичних 
зв’язків або конкретних спільних проектів між 
різними спільнотами [7, с.78-86].

Зазначимо, що Чернівецька область вже має 
певний досвід міждержавної співпраці в рамках 
“Карпатського єврорегіону”, що розпочав діяльність 
14 лютого 1993 р. у складі прикордонних регіонів 
України (Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська 
та Закарпатська області), Польщі, Словаччини, 
Угорщини та Румунії. Ця діяльність також грунту
ється на принципах Європейської Рамкової Конвенції, 
створеної з метою надання більших компетенцій

регіонам у зовнішньоекономічних і політичних 
питаннях, сприяння міжнародній активізації регіонів 
і позитивній дискримінації периферійних прикор
донних територій [17].

Аналізуючи результати співпраці суб’єктів “Кар
патського єврорегіону”, варто відзначити тенденції 
в розвитку інтеграційних процесів, що в перспективі 
можуть сприяти створенню спільного ринку в межах 
української частини суб’єктів регіону. Необхідні 
передумови створення такої нової структурної 
одиниці є. До них відноситься наступне: щільність 
населення тут значно перевищує середній рівень по 
країні, тому ємність ринку велика, а потреби ще не 
задоволені; економічні і політичні ризики в останні 
роки значно знизилися; незважаючи на незначні 
темпи економічного росту, значна частина населення 
має велику купівельну спроможність; робоча сила 
дешева і добре підготовлена; наявна значна кількість 
необхідних природних ресурсів; зручне географічне 
розміщення і близькість європейських ринків [8, с.54]. 
Формування єдиного, динамічного регіонального 
ринку спочатку передбачає об’єднання зусиль 
адміністративно-територіальних одиниць, що 
ввійдуть до нього - для становлення єдиної системи 
торгової кооперації.

На наступному етапі передбачається здійснення 
переходу до регіональної системи виробничої коопе
рації-, яку слід розглядати як факюр росту продуктив
ності праці і збільшення конкурентоспроможності 
продукції. Водночас така кооперація дозволить 
власними об’єднаними зусиллями підвищити ступінь 
використання виробничих потужностей, збільшити 
зайнятість, краще використовувати економічний 
потенціал регіону в цілому. Лише за рахунок ринкової 
саморегуляції досягнути цієї мети неможливо. Тому 
в межах “Карпатського єврорегіону” здійснювати
меться координація дій нарівні обласних і районних 
адміністрацій, розробка спільних програм, проведен
ня загальної політики стимулювання і підтримки 
вітчизняних товаровиробників, створення єдиного 
простору в сфері ділової інформації. У випадку зрос
тання потреб регіональний ринок може розростатися 
як ушир, за рахунок приєднання нових адміністра
тивно-територіальних одиниць, так і утлиб, за рахунок 
охоплення фінансових ринків, ринку праці та ринку 
наукової інформації [8, с.54 - 55]. Певна річ, що цей 
позитивний досвід співпраці може бути використа
ний і в діяльності єврорегіону “Верхній Прут”.

Оскільки пройшло надто мало часу з моменту 
підписання Угоди, то говорити про певні результати в 
діяльності єврорегіону “Верхній Прут” ще не можна, 
але безперечно, що поява такої струкіури відкриває 
нарівні регіонів -територіальних одиниць, конкретних 
підприємств шляхи підвищення конкурентоспро
можності продукції, створення постійнодіючої, взаємо- 
прийнятливої та цілісної системи аудиту і оцінки як 
для адміністративного і економічного управління, так 
і для безпосередньої господарської діяльності
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підприємств, а також інвестиційної! приватизаційної 
діяльності, про які годі й мріяти в рамках окремої 
національної держави. Це підтверджується у 
висновку зробленому 22 вересня 2000 р. Міністер
ством економіки України та іншими зацікавленими 
урядовими структурами про доцільність “визначення 
Чернівецької області пілотним полігоном для відпра
цювання системних завдань державної регіональної 
політики України та субрегіональної європейської 
інтеграціїв межах єврорегіонів” [15].

Отже, теоретично нові форми та інструменти 
регіонального співробітництва- створення єврорегі
онів, несуть більше плюсів, ніж мінусів. Можна 
сподіватися, що позитивний практичний досвід 
західноєвропейських і центральноєвропейських 
інтеграційних процесів допоможе населенню наших 
єврорегіонів краще зрозуміти і сприйняти перспек
тиву свого входження до наднаціонального об’єднан
ня Євросоюзу - таким шляхом. Можливість регіонів 
брати участь у процесах європейської інтеграції 
суттєво впливає на конфліктні відносини “центр- 
регіон” у рамках національної держави, яка виступає 
учасником процесів європейської інтеграції. 
Започаткована, поки що часткова, модифікація 
єврорегіональної пол ітики сприятиме впровадженню 
в Україні нових форм координації європейських 
регіонів, посиленню їх ролі у реалізації адекватної 
міжнародної політики на регіональному рівні.
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ECOEUROREGION “THE UPPER PRUT” AS THE UKRAINA’S EUROPIAN INTEGRATION WAY

This article touches upon the creation of Euroregion “The Upper Prut”. Its centre is the region of Chernivtsi in Ukraine 
at the border of Romania and Moldova. Som e prior spheres and m echanism s of common activities in Euroregion and 
the possibilities of region for taking part in the process of Europian integration have been analysed too.
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( Ч е р н ів ц і)

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 
ЯК ФАКТОР РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Глобалізація економічних зв’язків, збільшення 
масштабів виробництва потребує додаткових 
матеріальних та інтелектуальних ресурсів, з од
ного боку.

З інш ого боку - загострю ється питання 
екологічної безпеки, що потребує першочергового 
використання наукового потенціалу держав.

Україна та її регіони не є винятком у контексті 
даних проблем. Важливо не лише те, що Україна 
відчуває хронічну нестачу окремих видів ресурсів, 
а й те, що важко поєднати завдання постійного 

забезпечення промисловими ресурсам и та 
екобезпеки. Яскравий приклад тому -  закриття 
Чорнобильської атомної електростанції, що 
поставило державу перед необхідністю нагального 
пошуку альтернативних джерел енергоресурсів.

І в Карпатському регіоні вирішальним є не 
наявність ресурсів, а їх ефективне використання, 
яке неможливе без інновацій.

Традиційно інноваційна сфера вважається одні
єю із галузей, що управляється, а отже, і фінан
сується державою. Проте, якщо на загальнодер
жавному рівні ще можна побачити поодинокі ви
падки фінансування інноваційних програм, то на рівні 
органів місцевого самоврядування регіонів таке 
фінансування фактично відсутнє. Тому для розроб
ки та виконання інноваційних проектів доцільним є 
пошук недержавних джерел фінансування.

Розглянемо деякі можливості залучення 
коштів у інтелектуальну сферу, зокрема внутрішнє 
та зовнішнє інвестування.

Іноземне інвестування, як відомо, є однією з 
першопричин міжнародного виробництва. При 
цьому спостерігається тенденція до концентрації 
національних підприємств у межах територій своїх 
регіонів, тобто до групування іноземних інвестицій 
навколо країни базування. Це детерміновано 
рядом переваг економ ічного (наприклад  : 
зменш ення витрат на транспортування) та 
неекономічного (спорідненість менталітету, мов, 
культур, історичного розвитку способів госпо
дарювання і т. д.) характеру. Ця обставина, як 
зазначають учені, є особливо вагомою при 
інвестуванні в високотехнологічні галузі, де 
високий ризик додаткових витрат та збитків від 
реалізації проекту. В Україні ж, за статистичними 
даними'Н БУ , в першу десятку найбільш их 
інвесторів із країн-сусідів входить лише Російська 
Федерація ( а якщо розглядати Карпатський регіон, 
зокрема, то Росію назвати спорідненою країною 
важко), а серед домінуючих галузей за ступенем

інвестиційної привабливості є харчова промис
ловість і внутрішня торгівля, куди досить важко 
вводити інновації, з огляду на їх традиційність. А 
наука, як галузь -  реципієнт інвестицій, взагалі не 
входить до даного рейтингу. Це пояснюється 
більшою мірою тим, що зарубіжним інвесторам 
вигідніше і простіше продати свої, вже готові 
наукові розробки, адже це швидше, дорожче і 
менш ризиково. Хоча якість іноземних ноу-хау іно
ді доволі сумнівна, те, що для нас є новинкою, для 
розвинутих країн -  вчорашній день науки і техніки.

Непересічне значення при здійсненні іно
земного інвестування має, як відомо, також 
наявність стабільної грош ової та фінансової 
систем у країні -  імпортері капіталу, а також 
фактори суб’єктивного порядку, а саме: діяль
ність державного апарату і політичних сил, 
соціальна стабільність і порядок в суспільстві, 
диференціація менталітетів і т .п ..

Усе більше вчених приходить до думки, що для 
держави та її регіонів вигідніш е внутрішнє 
інвестування. Х оча б тому, що внутріш нє 
інвестування, на відміну від зовнішнього, по-перше 
не збільшує розмір зовнішнього боргу держави, а 
по-друге, не ставить її в політичну та економічну 
залежність від країн -  кредиторів.

Одним з потенційно найбільш  потужних 
внутрішніх інвесторів у регіонах є банки. З 
економічної природи та призначення фінансових 
посередників випливає, що банки акумулюють та 
інтегрують регіональні кошти, одночасно беручи 
активну участь у підготовці інвестиційних 
пропозицій і проектів. Крім того, через надання 
нетрадиційних банківських послуг, банки можуть 
займ атися інвестиційним  консалтингом та 
фінансовим інжинірингом, надавати певні банків
ські гарантії інвесторам.

Зазначимо, що вітчизняні банки нині володіють 
незначними інвестиційними ресурсами, адже 
інвестиційні ресурси є ніщо інше, як залучені 
кошти, тобто депозити фізичних та юридичних 
осіб. Це підвищує інвестиційний банківський ризик 
та відповідальність банків перед своїми вклад
никами. Роль цього положення стає ще більш 
вагомою, якщо враховувати існуючу недовіру 
підприємств та населення до банківської системи 
та незадовільний матеріальний стан як громадян, 
так і юридичних осіб. Крім того, більша частина 
залучених банком коштів не є достатньо придат
ною для планування, прогнозування та здійснення 
інвестиційної д іяльності, так як такі кошти
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переважно є депозитами до запитання. Тому 
банкам можна рекомендувати селективний підхід 
до вибору об’єктів інвестування, який передбачає 
фінансування лише найбільш надійних інно
ваційних проектів.

Іншою проблемою банківського інвестування 
в інтелектуальну.сферу є високі ціни на кредит. 
Однак, сам комерційний банк займає в цьому 
питанні пасивну позицію, що випливає з норм 
чинного законодавства. В нещодавно прийнятому 
Законі України “Про банки і банківську діяльність” 
від 07.12.00, №2121-111 записано: “Банк не може 
надавати кредити під процент, ставка якого є 
нижчою від процентної ставки за кредитами, які 
бере сам банк, і процентної ставки, що виплачу
ється ним по депозитах. Виняток можна робити 
лише у разі, якщо при здійсненні такої операції 
банк не матиме зб и тк ів” (глава 8, ст. 49). 
Гарантувати беззбитковість інвестиційної операції 
звичайно важко, а надавати кредити за ціною 
нижчою за ціну залучення ресурсів не тільки 
економічно невигідно, але й заборонено законом. 
З цього ж Закону слідує, що пільгові безпроцентні 
кредити надавати не можна.

В такій ситуації необхідно переглянути норму 
даного законодавчого акта, а якщо це не 
планується, то створити механізм економічного 
стимулювання, який передбачав би підвищення 
зацікавленості банків у наданні так званих 
"інвестиційних кредитів” за низькими цінами. 
Сюди могло б включатися пільгове оподат
кування таких банків, надання їм можливості 
залучати кошти по низьким цінам або взагалі без 
сплати процентів по міжбанківським кредитам, 
пільгове надання ліцензій на здійснення окремих 
видів операцій, ввести добровільне страхування 
банківських інвестиційних ризиків тощо.

Перспективним на сьогодні є створення 
вузькосгїеціалізованих інноваційних банків, 
основною і, можливо, єдиною функцією яких стало 
б ф інансування (кредитування) за рахунок 
залучених коштів розвитку науково-технічного 
прогресу та роботи науково-дослідних інститутів, 
лабораторій і т.п.

Необхідно також розглянути можливість 
надання спеціальних кредитів фізичним особам, 
що є визначними вченими, винахідниками та 
раціоналізаторами. Це не тільки сприяло б 
розвитку виробництва, а й створювало б додаткові 
стимули для працівників даних галузей підви
щувати свій науковий та фаховий рівень і, можливо, 
підвищувало авторитет науковців у нашій державі.

В іноземній практиці можна зустріти також 
інноваційні банки, які займаються кредитуванням 
нововведень в якійсь одній галузі промисловості 
або навіть так звані “кишенькові ” інноваційні 
банки, що фінансують наукові розробки лише 
одного-двох клієнтів.

Іншою функцією інноваційних банків могла б 
стати посередницька діяльність. В такому разі 
банк взагалі не витрачав би ані власних, ані 
залучених коштів, а фактично виконував би роль 
“ інвестиційного брокера”, отримуючи за

свої послуги комісійну винагороду. Звичайно, її 
розмір буде меншим за дохід від активних 
інвестиційних операцій, але ж і ризик по таких 
операціях близький до нуля.

Тісно пов’язаний з попереднім видом послуг і 
консалтинг, який у нашому випадку передбачає 
маркетингові дослідження, вивчення кон’юнктури 
та інфраструктури ринку інвестицій, надання 
відповідних фінансових консультацій клієнтам. 
Плата за такі послуги виступатиме у вигляді знову 
ж таки комісійної винагороди.

Окремо слід сказати про фінансовий інжиніринг, 
який являє собою розробку нових інструментів 
грошово-кредитного та фінансового ринку і який, 
як правило, фінансується банками. За кордоном 
такий вид діяльності приносить великі прибутки, 
а в нас поки що цим серйозно ніхто не займається, 
оскільки немає достатньої кількості фахівців в 
даній сфері, хоча банки є безумовно зацікавленими 
в таких об’єктах інвестування.

Зрозуміло, що впровадження сітки таких банків 
в регіонах потребує законодавчої регламентації, 
яка на даний час відсутня. Д оцільно також 
вивчити зарубіжний досвід функціонування таких 
банків, який досить непогано застосували в ході 
економічних реформ в Російській Федерації.

Найбільш поширеними в Росії в сучасних 
умовах є цільові інноваційні кредити, що вида
ються з простих позикових рахунків. Вони носять 
разовий характер і обслуговують окремі іннова
ційні проекти виробничого призначення.

Так, Інкомбанк протягом 1993 -  1999 років 
активно займався проектним фінансуванням, 
надаючи малі ( д о  1,5 млн. доларів) і нестан
дартні ( до 10 млн. доларів) кредити, строком до 
трьох років і навіть створив спеціальне управління 
проектного фінансування та гарантій по іно
земним інвестиціям. Банк Югорський вкладає в 
нові види технологічного устаткування для 
добування нафти б ільш е 17 млн. доларів  
протягом 1993 -1998  років. Кузбассоцбанк 
реалізує свою політику переходу від фінансування 
малого бізнесу до інвестицій в глобальні проекти 
по засобам ф акторингової компанії “Метал 
Сибіру” і підтримки проектів н оу-хау . Досить 
великі кошти направляє на інвестиційні цілі 
Промбудбанк.

Московський міжрегіональний банк(ММКБ) 
протягом 1997 -1999 років збільшив питому вагу 
своїх кредитних вкладень в промисловість, 
сільське господарство і будівництво з 45,5 до 
50,7% , забезпечивш и за рахунок отриманих 
процентів 92,5% прибутку.
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 
ЯКФАКТОР РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Фінансуванням інноваційних проектів, хоча в 
значно менших розмірах, займаються й інші крупні 
та середні банки.

Можна відзначити і рішення 13 промбудбанків 
Росії, які в 1997 році вирішили об’єднати свої 
фінансові і технологічні ресурси для спільних 
інвестицій в російську промисловість. А об’єднан
ня “Інвесткредит” залучило кошти не лише 40 
банків, а й фінансових та промислових корпорацій.1

Як видно з наведених прикладів, у Росії успішно 
функціонують не лише спеціалізовані інноваційні 
банки, а й регіональні та загальнодержавні 
фінансово -  промислові групи, важливим напрям
ком діяльності яких є фінансування інновацій для 
свого власного виробництва. Це тим більш 
актуально нині через те, що за власні кошти 
підприємств, навіть і промислових гігантів, 
розробку та введення в дію інновацій здійснити 
важко. При ФПГ, як правило, успішно функціо

нують технополіси  та технологічн і парки, 
приносячи прибуток не лише розробникам та 
інвесторам, а й державі.

Отже, альтернативні джерела фінансування 
інновацій існують, але їх розвиток перебуває на 
початковій стадії. Тому все таки провідна роль у 
становленні недержавної системи фінансування 
належить парламенту та уряду нашої держави, 
які повинні забезпечити відповідну законодавчу 
базу для створення та концентрації інвестиційного 
капіталу в фінансово-кредитних інститутах.
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Н а та л ія  П авліха  
( Л у ц ь к )

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Аналізуючи процеси природокористування можна 
стверджувати, що майже на кожному підприємстві 
всіх галузей та сфер регіонального господарства, 
малоефективно використовуються нові сучасні 
технології, недостатньою є механізація та автома
тизація виробничих процесів, мають місце невиправ
дані великі втрати ресурсів. Все це, безумовно, 
загострює регіональні екологічні проблеми. Такий 
стан пояснюється тим, що протягом десятиліть 
головна увага приділялась прискоренню темпів 
зростання економіки будь-якою ціною. Досягалось 
це за рахунок ресурсно-затратної та багатовідходної 
технології виробництва. "У сучасних умовах 
найважливішим напрямком оздоровлення навко
лишнього природного середовища, збереження та 
примноження його відтворювальних і відновлю- 
вальних функцій є інноваційна діяльність, спрямо
вана на забезпечення екологічної безпеки.

Згубні наслідки виробничої діяльності людини 
досягли нині високого рівня і продовжують невпинно 
зростати. Тому дослідження впливу негативних фак
торів на навколишнє природне середовище є акту
альним завданням у зв’язку з загостренням таких 
екологічних проблем, як порушення динамічної 
рівноваги в природних комплексах і системах, 
антропогенне забруднення навколишнього природ
ного середовища, накопичення відходів. Підвищення 
ефекгивності природоохоронних заходів призведе до 
зниження згубного впливу трудової діяльності 
людини на окремі компоненти природи та навко
лишнє середовище в цілому.

Для оцінки рівня ресурсно-екологічної безпеки 
кожного з регіонів країни доцільне дослідження 
особливостей використання найбільш важливих 
для даної території природних ресурсів: земельних, 
лісових, водних, мінеральних, фауністичних, 
природно-рекреаційних.

Так, у Волинській області із 2014,4 тис.га за
гальної площі земель до сільськогосподарського 
використання залучено. 54,3%. У структурі земель 
природні кормові угіддя становлять 34,4%, тобто 
майже третина їх використовується для одержання 
кормів. З точки зору природної ландшафтної зба
лансованості розораність території в цілому помірна 
-  34%, але частка сільськогосподарських угідь 
(64,5%) перевищує межу екологічної безпеки. До 
того ж майже половину площ ріллі становлять землі 
з дерново-підзолистими ґрунтами, які мають не
сприятливі властивості: низький вміст гумусу 
(1,6%) і поживних речовин, незначну адсорбційну 
здатність та вологоємність. Дещо кращі агрови- 
робничі якості мають землі лісостепових районів,

але середній бал бонітетної оцінки ріллі в області 
ще низький -  28 балів.

Зазначимо, що ефективність сільськогосподарсь
кого використання волинських земель порівняно 
висока. Показники загальної економічної оцінки 
сільгоспугідь (валова продукція, окупність витрат і 
диференційний дохід) є найбільшими в зоні Полісся. 
Однак екстенсивне використання земель призвело 
до погіршення якості ґрунтового покриву, усклад
нення екологічної ситуації. Внаслідок активізації 
ерозії ґрунтового покриву близько 18,7% площ орних 
земель піддано змиву, а 32% їх з ґрунтами підвищеної 
кислотності, 27,1% -  дифляційно небезпечні. До 
цього в значній мірі призвело широкомасштабне 
осушення. Загальна площа осушених земель 
становить 346,3 тис.га, з них 95% сільськогоспо
дарських угідь, в тому числі 40% -  ріллі. Потребує 
поліпшення технічний стан 37,2 тис.га меліорованих 
земель. Через порушення норм і технологій 
осушення, структури використання деградують 
мінеральні ґрунти на прилеглих територіях.

Як відомо, негативний вплив на умови та 
ефективність землекористування на Волині справила 
радіація. За результатами досліджень радіаційного 
стану на території Волині (наземного обстеження 
всіх 1316 населених пунктів, включаючи хутори 1990- 
1999 pp., сільгоспугідь у 192 господарствах на площі 
500 тис.га, лісі в держлісфонду в 5-ти держлісгоспах 
на площі 200 тис.га, міжгосподарськихлісів на площі 
180 тис.га, 491 водного об’єкта) було встановлено 
реальний радіаційний стан забруднення території. 
Площа забруднених сільгоспугідь становить 181475 
га, з них: ріллі -  65032 га (64,16%), природних 
кормових угідь -  116443 га (35,84%).

Головним завданням землекористування в ра
йонах, віднесених до зони радіаційного забруднення, 
є одержання екологічно чистої продукції, що 
досягається усуненням кислотності грунтів вапну
ванням, внесенням органічних та мінеральних доб
рив, яке, на жаль, останні роки значно скоротилося.

На перспективу передбачається на землях сіль
ськогосподарських підприємств, підсобних госпо
дарств населення зони радіоактивного забруднення 
щорічно проводити залуження і перезалуження лук 
та пасовищ; вносити підвищені норми мінеральних 
добрив; вапнувати сільськогосподарські угіддя; 
добувати і вносити сапропелі та торфокомпости; 
забезпечити виробництво концкормів, збагачених 
мікроелементами радіопротекторної дії для корів 
громадського і особистих секторів; застосовувати 
біопрепарати для боротьби зі шкідниками та 
хворобами сільськогосподарських культур; створити
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необхідні санітарно-гігієнічні умови при проведенні 
сільськогосподарських робіт.

Окрім того, негативно впливають на землеко
ристування несанкціоновані звалища твердих 
побутових відходів, які не відповідають санітарно- 
екологічним умовам. Тобто земельні ділянки 
вибираються стихійно, без будь-якої передпроект- 
ної і проектної документації. В області є 157 сміттє
звалищ, з них несанкціонованих 133, які розміщені 
на загальній площі 107,3 га.

Підвищення ефективності використання зе
мельних ресурсів та відтворення родючості ґрун
тів базується на переході від трансформаційного 
до екологічно обґрунтованого природно-адаптова- 
ного землекористування. В межах цієї стратегії 
першочерговим завданням є визначення, розробка 
та обґрунтування інноваційних заходів з підвищен
ня родючості ґрунтів та ефективності землероб
ства, поліпшення екологічної, в тому числі радіа
ційної ситуації.

На жаль, в регіоні непоодинокими є факти нера
ціонального використання лісових ресурсів. Крім 
цього, ускладнюються умови завезення деревини 
з зовні Волині. Тому виникає необхідність у 
розробленні заходів, спрямованих на розширення 
площ лісів, підвищення їх продуктивності, зміцнення 
лісосировинної бази, нарощування обсягів лісозаго
тівель, більш повне забезпечення регіону власною 
деревиною та іншими продуктами лісу.

Пріоритетним напрямком лісового господар
ства має стати нарощування лісосировинних 
ресурсів, поліпшення екологічної ситуації, раціо
нальне використання для посадки лісових наса
джень угідь та інших земель, малопридатних для 
сільського господарства.

В цілому ж лісові ресурси територій створюють 
міцну базу для подальшого розвитку національ
ного господарства регіону. Для успішного здій
снення лісоохоронної і природоохоронної діяльності 
в сучасних ум овах важливим завданням  є 
створення механізму платного використання 
лісоресурсного потенціалу територій.

Волинь повністю забезпечена водними ресурса
ми. На території області протікає 130 річок і є 235 
озер. Однак, внаслідок проведення осушувальної 
меліорації в області деякі озера, зокрема Шацької 
групи, частково змаліли та зміліли. Незважаючи на 
це, природні ресурси озер Волині відіграють важливу 
роль у національному господарстві -  водопостачанні, 
меліорації, рибальстві, добуванні сапропелей, 
рекреаційному обслуговуванні населення.

В цілому водоресурсна забезпеченість соціаль
но-економічного розвитку на перспективу є 
достатньою, але при умові здійснення відповідних 
водоохоронних заходів і підвищення технологічного 
рівня водокористування.

Потребують невідкладного вирішення питання 
поліпшення водопостачання області. Так, з 33 міст

та селищ  централізоване водопостачання з 
відповідною обробкою води мають лише 13. 
Понад 16% водопровідних мереж, які перебува
ють на балансі комунальних підприємств, потребу
ють капітального ремонту.

Крім того, погіршився санітарний режим від
критих водойм у місцях водокористування. Зали
шається проблемним питання ліквідації потенційно 
незабезпечених об’єктів з водоохоронних зон річок 
і водойм. Негативний вплив на якість водоресурс- 
ного забезпечення має радіоактивне забруднення 
і міграція радіонуклідів.

Освоєність виявлених мінерально-сировинних ре
сурсів на території Волинської області поки що неви
сока (наприклад, із 70 балансових родовищ- без тор
фу, сапропелю і прісних вод розробляється лише 23).

Волинське родовище кам’яного вугілля (12 діль
ниць), що належить до північної частини вугленосних 
покладів Львівсько-Волинського басейну, повністю 
розвідане в його природних межах. Обмеженість 
запасів і відсутність нового шахтного будівництва 
обумовили спад видобутку вугілля. Разом з тим, 
виходячи із стану балансових запасів кам’яного ву
гілля і технологічних передумов, цей спад може бути 
зупинений. З врахуванням дефіциту паливних ресур
сі в у Волинській області, в перспективі доцільно вико
ристати всі доступні методу та резерви для видобут
ку цих ресурсів. Крім цього, треба форсувати завер
шення будівництва десятої шахти в Нововолинську 
(їїпотужнісгь-900тис.тонн вугілля в рік). Освоєння 
Локачинського газового родовища, запаси якого ста
новлять 7,8 млрд.м3, дасть змогу забезпечити по
треби місцевого населення та промисловості в газі 
на 20 років, помітно скоротити використання привіз
ного газу. Актуальним питанням є також поповнення 
потужностей з торфовидобутку за рахунок відведення 
та освоєння додаткових торфовищ (Засвиття, Ситне- 
люк, Череваха) з метою підтримки сталого виробни
цтва торф’яних брикетів і повнішого забезпечення 
сільських жителів комунально-побутовим паливом. 
Реалізація перелічених заходів дасть змогу значно 
збільшити обсяги виробництва та підвищити рівень 
задоволення національного господарства і населення 
області у паливних ресурсах власного видобутку. На 
території Волині передбачається відкрити 2-3 
родовища газу. В її межах виявлено ряд рудопроявів 
самородної міді та перспективні дільниці їїродовищ, 
Виходячи з дефіциту цієї сировини в Україні, передба
чаються форсовані пошуки в області родовищ міді.

Озерні відкпади-сапропелі, запаси яких на Воли
ні оцінюються в 63 млн.т, є значним резервом органіч
них добрив, важливим природним ресурсом органо- 
мінеральної сировини для різних галузей національ
ного господарства. Найбільші запаси сапропелів 
зосереджені в Ратнівському (14,7 млн.т), Шацькому 
(9,9 млн.т), Старовижівському (9,0 млн.т) районах.

В цілому, як свідчать результати досліджень, 
мінерально-сировинний потенціал Волині може

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка 119



Наталія П авліха

задовольнити потреби в сировині, проте є ряд нега
тивних факторів, які суттєво знижують ефективність 
використання надр, не забезпечують їх належної охо
рони і спричиняють виникнення протиріч між викори
станням надр і станом навколишнього природного 
середовища. Це -  відсутність програм розвитку 
мінерально-сировинної бази, раціонального викори
стання і охорони надр. Недосконалі технології видо
бутку та переробки мінеральноїсировини призводять 
до значних (від 40% до 60%) втрат балансових 
запасів. Відходи видобутку та переробки майже не 
використовуються. Особливо це стосується відходів 
вуглевидобутку, обсяги яких з кожним роком 
зростають і на 01.01.99р. становили 29,3 млн.тонн, 
зайнявши площу понад 100 га.

Волинська область досить багата на рекреаційні 
ресурси, які сприяють формуванню власного 
рекреаційного комплексу, що з часом може дати 
відчутні прибутки. Адже за кордоном цей вид бізнесу 
є одним із потужних джерел поповнення регіональних 
бюджетів. Зауважимо, що при використанні природних 
рекреаційних ресурсів територій необхідно розв’язати 
проблеми, які виникли у зв’язку з аварією наЧАЕС.

Потенційно рекреаційні території на Волині за
ймають 560,4 тис.га або 27,7%, з них курортно-рек
реаційні -  3,5%. Забруднені радіонуклідами рекреа
ційні території в області становлять 3,0% проти 36% 
в цілому по Поліському регіону. Забруднена у неве
ликій концентрації лише незначна ділянка в Маневи- 
цькому районі, інша територія Волині практично 
чиста її природно-рекреаційний потенціал може бути 
використаний для розвитку мережі об ’єктів 
оздоровлення, відпочинку, санаторного лікування.

Взагалі екологічна ситуація на Волині така, яка 
склалася в Україні загалом: стан навколишнього 
природного середовища можна оцінити як незадо
вільний, що спричинено забрудненням водойм, 
викидами шкідливих речовин у повітря, забруд
ненням та знищенням лісів (втому числі внаслідок 
природних катаклізмів), невдалим використанням 
природних ресурсів.

Однією зі складних проблем є захист повітря
ного басейну від промислових і транспортних 
забруднень. Виробничі і автотранспортні викиди 
забруднюють навколишнє середовище, порушують 
природні процеси, що відбуваються в біосфері, 
завдають шкоди рослинництву, тваринництву, 
будівлям і спорудам, здоров’ю населення.

Основними забруднювачами повітря є підпри
ємства вугільної та цукрової промисловості, на які 
припадає 46% загального обсягу викидів шкідливих 
речовин у повітря. Значним забруднювачем повітря 
залишається автотранспорт. Викликає занепокоєння 
те, що очисні споруди працюють неефективно. Отже, 
однією з найважливіших проблем сьогодення є 
реструктуризація діючих і будівництво нових і 
найбільш прогресивних у технологічному плані 
очисних споруд.

Якість же підземних вод, в основному, відповідає 
нормативним вимогам, за винятком незначного 
перевищення ГДК за вмістом іонів заліза (Омелья- 
нівське, Ратнівське родовища). Подекуди зафіксо
вано перевищення вмісту аміаку (Луцьке родовище, 
Вербаєво-Лучицький водозабір).

Не відповідають вимогам й існуючі на Волині 
звалища твердих побутових відходів. Щоб повні
стю справитись з завданням  захоронення, 
переробки, утилізації відходів (як побутових, так і 
промислових), необхідно вирішувати питання 
закупівлі імпортних комплексних термічних 
установок, створювати спільні підприємства для 
розробки технологічної документації на основі 
“Ноу-Хау”, використовувати вітчизняні досягнен
ня щодо виготовлення більш досконалих техно
логічних ліній.

Але у зв’язку з особливими гідрогеологічними 
умовами (на більшості території області залягання 
грунтових вод від поверхні землі -  становить 0,2-
1,5 м, для порівняння: у лісостеповій зоні -  від 10 
до 20 м), значною густотою розміщення населених 
пунктів на Волині є обмеженими можливості 
вибору ділянки під будівництво полігону для 
захоронення та переробки токсичних відходів. 
Відсутність полігону, необхідного устаткування та 
прогресивних технологій для локального знеш
кодження і переробки токсичних відходів призво
дить до того, що промислові підприємства області 
накопичують їх на своїй території.

Технології переробки відходів застаріли, різко 
зросла вартість паливно-енергетичних ресурсів і всіх 
видів транспортування, значно звузилася діяльність 
заготівельних організацій. Немає засобів ефективного 
впливу на підприємства, вони здійснюють лише таке 
використання відходів, яке дає негайний прибуток.

Так, використання на підприємствах Волинської 
області очисних споруд, які, по суті, не відповідають 
вимогам екологічної безпеки, не дозволяє повністю 
локалізувати токсичні викиди і скиди; азастосування 
сучасних систем очищення завжди супроводжує
ться збільшенням затрат навіть у тих випадках, коли 
це технічно можливо. Так, очистка атмосферного 
повітря від викидів великого будівельного підпри
ємства ефективністю до 90% забезпечується порів
няно легко, але кожен наступний процент спричиняє 
зростання затрат. Стовідсоткове очищення є теоре
тично можливим, але практично не реальним у зв’яз
ку з громіздкістю очисних споруд, їх високою ціною. 
Тому потрібно шукати альтернативні рішення, 
насамперед, щодо впровадження маловідходнихта 
ресурсозберігаючих технологій.

Для забезпечення екологічної безпеки в регіоні, 
саме в сфері створення мало- і безвідходного 
виробництва, слід здійснити ряд завдань. Серед них:

• формування і реалізація політики управління в 
сфері поводження з відходами шляхом створення 
організаційних, нормативно-правових та інформаційних
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

передумов, а також розробка галузевих регіональних 
і місцевих програм поводження з відходами;

• зменшення ресурсної залежності за рахунок 
використання вторинних ресурсів і зниження 
витрат первинної сировини (особливо імпортної) 
в загальному обсязі ресурсоспоживання;

• поліпшення діючих і створення якісно нових 
технологій використання найбільш важливих видів 
вторинних ресурсів  і перехід  до мало- та 
безвідходних технологій виробництва продукції;

• перехід до замкнутих циклів ресурсоспоживання;
• організація науково-дослідних розробок 

перспективних ресурсозберігаючих та маловід- 
ходних технологій.

У результаті успішного виконання цих завдань 
одночасно буде досягнуто: збільшення обсягів 
випуску продукції, виробленої з відходів; заоща
дження первинної сировини за рахунок використання 
відходів; одержання прибутку внаслідок реалізації 
продукції, виробленої з відходів; зменшення 
негативного впливу надовкілля.

Для Волині нині, як ніколи, важливо здійснити 
стратегію ресурсозбереження, яка б протидіяла 
тенденції зростання затрат природних ресурсів у 
розрахунку на одиницю одержуваної кінцевої 
продукції. До речі, проблемам ресурсозбереження 
і в минулому приділялося чимало уваги. Але саме 
сьогодні вони вимагають повномасштабного 
розв’язання, оскільки від активізації ресурсо
збереження значною мірою залежить енергетична 
і екологічна безпека регіону, конкурентно- 
спроможність місцевого товаровиробника.

При створенні безвідходних і маловідходних 
виробництв необхідно запроваджувати нові 
технологічні процеси і схеми, при реалізації яких 
суттєво знизяться обсяги утворюваних відходів.

Отже, новітні технології забезпечуватимуть: 
комплексну переробку сировини з використанням 
усіх її компонентів на базі створення нових 
безвідходних процесів; переробку відходів вироб
ництва та отримання продукції без порушення 
екологічної рівноваги; випуск нових видів продукції; 
зниження ресурсовитрат на виготовлення продукції.

Крім цього, в сучасних умовах господа
рю вання особлива увага приділяється роз
в’язанню проблем енергозбереження, що дає 
змогу не тільки заощаджувати паливно-енерге
тичні ресурси, але й частково розв’язувати 
питання охорони довкілля.

Говорячи про питання формування інновацій
ного простору екологічної безпеки регіону, треба 
чітко визначити регіональні екологічні пріоритети, 
бо без цього неможлива успішна реалізація кон
цепції сталого розвитку.

Основними напрямами екологічної політики на 
Волині можна вважати такі:

• мінімізація негативних наслідків Чорнобиль
ської катастрофи;

• всебічна охорона земельного фонду, боротьба 
з деградацією грунтового покриву;

• реалізація заходів щодо поліпшення якості пит
ної води;

• здійснення екологічної реконструкції вироб
ничої компоненти регіональної системи з метою 
відновлення і збереження екологічної рівноваги;

• збереження та відновлення рекреаційних 
комплексів;

• інвентаризація природно-ресурсного потенціалу 
області з врахуванням його якісних та кількісних змін;

• реалізація програми раціонального викори
стання і охорони мінерально-сировинних ресурсів.

Несприятлива екологічна систуація на Волині 
потребує розробки інноваційних рішень щодо 
реалізації цілеспрямованих природоохоронних і 
природополіпшуючихзаходів, що носять індивіду
альний характер для конкретних локальних тери
торій. Щоб розв’язати екологічні проблеми, 
необхідно виробити науково обгрунтовані технічні 
рішення, спрямовані на вдосконалення техноло
гічних процесів, створення маловідходних і 
безвідходних підприємств, розробити системи 
раціонального природокористування з урахуванням 
особливостей наявного природо-ресурсного 
потенціалу конкретної території. Саме зміцнення 
екологічної безпеки в регіонах України забезпе
чить сталий розвиток держави загалом.
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Б о гд а н  П у н ь к о  
( Л ь в ів )

“ЕКОНОМІКА ДОВКІЛЛЯ” -  НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ЯКА ПОКЛИКАНА 
СФОРМУВАТИ БІОЕТИКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

У сучасних учених еколого-економістів великий 
інтерес викликають дослідження, спрямовані на 
подолання існуючої еколого-економічної кризи, 
забезпечення гармонійного, органічного поєднання 
природокористування, відтворення природних 
ресурсів і природних елементів екосистем Землі 
(особливо в контексті інтенсивної господарської та 
техногенної антропогенної діяльності).

В Україні є безліч прикладів негативного приро
докористування, тобто нераціональної взаємодії 
людини з природою, що приклади характерне і для 
світового господарства. Таке становище не може 
не призводити до зміни клімату на планеті, до 
природних катакл ізмів, до стихійних явищ, а отже, 
до значного погіршення якості довкілля в цілому. 
Тому потребує невідкладних зусиль цивілізації як 
наукового, так, головне, прикладного характеру, 
скерованих на рішуче подолання існуючих проблем. 
Які й покликані розв’язувати менеджери з приро
докористування, організації природоохоронної діяль
ності та організаціїекологічноїбезпеки. Нижче наве
демо еколого-соціально-економічні підходи, функції, 
визначення, завдання, філософію, ідеологію та 
політику формування об’єкгивно існуючої суспільної 
еколого-економічної науки і практики, попиту циві
лізованому суспільстві на яку давно існує.

Піонерськими дослідженнями в еколого-еконо- 
мічній науці слід вважати екосистемний підхід до 
вивчення екологічних, економічних, сировинних та 
соціальних функцій довкілля, які воно виконує у 
процесі природокористування. На початку 90-х років 
XX ст. почали з’являтись окремі дослідження,' які 
стосуються перебудови, зміни екосистем, їх взаємо
дії, оптимізації структури екосистем (Peters R. L., 
1991; Анненков В. В., 1990; Monney H.A., 1991; Даш- 
лиев Р. П. 1991; Нечаева Е. Г., Снитко В.А., 1990; 
Болфос M. С„ Игнатьев Л. И., 1991; Studer А., 1991; 
Scherzinger Wolfgang, 1991), але ці окремі досліджен
ня, це лише початок вирішення завдань, які потребу
ють системного підходу і значних зусиль багатьох 
вчених еколого-економістів.

Серед існуючих екосистем Землі, а це: наземні, 
солоноводні, прісноводні та навколоземна (або 
атмосфера), наземні екосистеми піддавались 
найбільшій експлуатації та антропогенному впливу, 
а також становлять фундаментальну складову 
біосфери Землі. Крім того, людська цивілізація 
експлуатуючи природно-ресурсний потенціал 
наземних екосистем, акцентувала свою наукову і

практичну діяльність на їх економічних та сировинних 
функціях. А настав час трансформувати мотивацію 
людської діяльності убік посилення екологічних та 
соціальних функцій, особливо екологічних, з тим, щоб 
ліквідувати дисбаланс, який виник між економічними 
та сировинними потребами і інтересами з одного 
боку та екологічними і соціальними - з іншого.

Зазначте, що багато науковців ототожнюють 
роль або функцію екологічної науки з еколого- 
економічною і навпаки, по-різному тлумачать 
визначення науки про взаємозв’язки суспільства та 
природи, її ключові та допоміжні дисципліни. 
Зокрема напрямки (дисципліни) екологічної науки: 
ключовий науковий напрямок - наука про Всесвіт; 
ключова дисципліна-загальна екологія; допоміжні 
дисципліни - екологія живих організмів, геоекологія, 
космологія, географія і охорона природи, екологія 
людини (екогомологія)тощо. Подальший розвиток 
дістали коло таких питань, як екологічна освіта і 
виховання, екологія в суспільних дисциплінах, 
охорона природи в біологічних, географічних та 
сільськогосподарських дисциплінах, екологія в 
технічних і технологічних дисциплінах тощо.

Напрямки (дисципліни) еколого-економічної 
науки: ключовий науковий напрямок - наука про про 
взаємозв’язки суспільства та природи; ключова 
дисципліна- економікадовкілля; допоміжні дисцип
ліни - екологічна економія, економіка прісноводних 
екосистем, економіка солоноводних екосистем, еко
номіка наземних екосистем, економіка охорони здо
ров’я, відпочинку і туризму, економіка освоєння кос
мосу і воєн, економіка родовищ, економіка мінераль
них ресурсів, економіка корисних копалин тощо. Коло 
питань - планетарні проблеми природокористування 
і виживання людства; визначення причин, що 
породжують еколого-економічні проблеми людства; 
еколого-економічна оцінка сфер природокористу
вання; еколого-економічна ефективність використан
ня і відтворення природно-ресурсного потенціалу; 
економічне регулювання процесами природокорис
тування; перебудова зміни екосистем, їх взаємодія, 
оптимізація структури екосистем; правові основи 
еюбезпеки; прогноз альтернативних шляхів розвитку, 
еколого-економічні аспекти урбоекології; економічне 
управління, контроль і регулювання процесів 
природокористування та природоохоронної діяль
ності; методологічні інструменти плати за забруд
нення довкілля; екобаланс територій, складання еко- 
паспорта, факторіально-грошова оцінка та ціна

‘ До речі одночасно з авторськими., автор підготовив докторську дисертацію  на тему: “ Еколого-економічні проблеми 
довкілля: використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу наземних екосистем (торія. методологія, практика)".
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_________________________ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

довкілля; можливості і обмеження світових земель
них ресурсів; тенденції світової еколого-соціально- 
економічноїфілософїї, ідеології і політики тощо.

Нами розвинено Концепцію життєдіяльності або 
виживання людства, актуалізовано глобальні пробле
ми людства, запропоновано нові фундаментальні 
положення, на яких слід будувати відносини людини- 
суспільного відтворення-природокористування- 
довкілля у XXI ст. Філософія Концепції отримала 
назву “Дванадцять Параграфів Концепції виживання 
людства”. Узагальнено розбіжність поглядів сучас
них еколого-економістів щодо предмету наукового 
дослідження -  “економіка природних ресурсів, 
природокористування та охорони навколишнього 
середовища” (Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй 
P.C., Нестеров П.М., Синякевич І.М., Реймерс Н.Ф., 
Нестеров А.П., Немченко В.В., Сахаев В.Г., Шев
чук В.Я. та ін.). Замість вживаного терміну запропо
новано нове узагальнене визначення “економіки 
довкілля”, її складових та завдання предмету.

Виділено нові системні еколого-економічні 
взаємозв’язки “Людина <-» природні ресурси <-> 
суспільне відтворення”, “Економіка <-» людина<-» 
Світ”, “Ексцес <-> людина <-> сукцесія”, “Економіка 
<-» людина <-> екологія”, “Людина <-> суспільне 
відтворення <-> природокористування <-» довкілля” 
та ряд інших термінів еколого-економічної лексики. 
Нами зроблено фундаментальне узагальнення 
аспектів становлення, тактики і стратегії розви тку 
еколого-економічної науки у XXI ст. та ключового 
предмету її вивчення - економіки довкілля.

Також екосистемний підхід до вивчення суспіль
них еколого-економічних проблем дозволяє вийти за 
рамки окремого природного об’єкта або окремої 
сфери (галузі) людської діяльності, подивитись на 
процеси природокористування не з позиції зацікав
лених відомств і організацій-природокористувачів (які 
до цього часу диктують “правила гри” у цій надто 
чутливій та ранимій сфері відносин суспільного 
відтворення і природокористування, - здебільшого 
на свій лад та свою користь), а з позиції сучасних 
всесуспільних та навіть всецивілізаційнихеколого- 
економічних інтересів. Що одночасно спонукатиме 
фахівців до активізації аналогічних наукових 
досліджень прісноводних, солоноводних морських, 
солоноводних океанічних, наземних гірських та 
навколоземної екосистем.

Це центральні положення, які обгрунтовують 
актуальність та доцільність предмету економіки 
довкілля для розвитку науки про взаємодію 
суспільства та природи, їїтеоретичних, методоло
гічних і практичних основ, як на користь України, 
так і світової цивілізації.

До основних спеціалізацій з економіки довкілля, 
які на сьогодні в Україні визнано (акредитовано) Міні
стерством освіти та науки, належать: “Менеджмент 
природокористування”, “Менеджмент організації 
природоохоронної діяльності” та “Менеджмент

організації екологічної безпеки”, підготовка таких 
фахівців проводиться недостатньо, атому є науково- 
обфунтована потреба у розширенні освітньої мережі, 
тільки тут потрібна чітка позиція наших міністрів, 
важливе розуміння ними цієї проблеми!

Економіка довкілля - це напрямок наукових до
сліджень, еколого-економічної освіти і практики, який 
відповідає науковим планам і програмам Націо
нальної академії наук України, Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України (“Національна програма екологіч
ного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення 
якості питної води”, затверджена Постановою Вер
ховної Ради України від 27 лютого 1997 р.); Україїісь- 
кого державного лісотехнічного університету, 
м.Львів (“Економіка довкілля і природокористу
вання”); Національного аграрного університету 
України, м.Київ (“Оптимізація поєднання агросистем 
та екосистем”); Дніпропетровського державного 
аграрного університету, м. Дніпропетровськ [“Эконо
мика окружающей среды -  новая специальность в 
Украине”, мета проекту створити нову спеціалізацію 
та спеціальність в Україні -  “Економіка навколиш
нього середовища”. Вчені еколого-економісти трьох 
університетів: м. Кордова (Іспанія) -  координатор, 
м.Плімут (Великобританія) і Дніпропетровського 
державного аграрного університету поєднали свої 
зусилля у рамках програми ТЕМРШ-ТАСІБ для 
виконання Спільного європейського проекту (СЄП) 
ТПТР 10345-97 “Економіка навколишнього середо
вища”]; Ради по вивченню продуктивних сил Укра
їни, м.Київ; Інституту проблем ринку та еколого-еко
номічних досліджень (1ПРЕЕД), м.Одеса; лісогоспо
дарських підприємств України (“Збільшення лісис- 
тості України”); кафедри екології людини Вільного 
університету Брюселя (УСІВ), Бельгія; кафедри 
економіки Сумського державного університету і 
Центру економічних досліджень, м.Суми; Чернігів
ського державного інституту економіки і управління, 
м.Чернігів, цей регіональний вуз покликаний 
полегшити вирішення як соціальних так і екологічних 
аспектів м.Славутича та Чорнобильської зони.

Предметом наукового дослідження є розвиток 
теоретичних, методологічних та практичних 
принципів і положень з природокористування, а 
також фундаментальних питань, які належать до 
проблемного кола питань еколого-економічної 
науки, що інтенсивно розвивається.

Мета економіки довкілля в теоретичному аспекті 
- розвиток еколого-економічної теорії і методоогії, 
практичних заходів з олтимізації використання і 
відтворення наземних екосистем у зв ’язку з 
виконанням притаманних їм екологічних, еконо
мічних, сировинних та соціальних функцій; розвинути 
і розробити нові фундаментальні положення й 
принципи еколого-економічної науки; грунтовно 
розкрити етапи становлення, тактику і стратегію 
розвитку, тенденції і закономірності системи
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взаємозв’язків, шляхи інтеграціїеколого-економічної 
науки і суспільної практики, принципи нової 
всецивілізаціної еколого-соціально-економічної 
філософії і політики, що сприятимуть виживанню на 
Землі і самої Землі та фундаментальні заходи 
забезпечення життєздатності довкілля; обгрун
тувати принципи об’єднання еколого-економічних 
досліджень у єдину ключову наукову галузь і 
предмет вивчення -  економіку довкілля й положення 
щодо структури науки; запропонувати принципи 
формування системи еколого-економічних оцінок, 
показниково-нормативної бази, розрахунку еколого- 
економічної ефективності використання і відтво
рення наземних екосистем, економічного регулю
вання природно-ресурсного потенціалу.

Мета економіки довкілля у освітньому та при
кладному розумінні -  розвиток еколого-економічної 
науки і освіти як цілеспрямованого процесу засвоєння 
системи знань про природу, її взаємодію з людиною 
та суспільством, а також формування відповідного 
ставлення до неї в усіх видах спілкування і суспільно- 
трудової діяльності у природі, органічної складової 
частини загальної освіти. Її зміст включає кілька 
компонентів: пізнавальний (знання про природничо- 
наукові, соціальні та технічні закономірності, теорії і 
поняття, що характеризують взаємодію природи і 
суспільства); ціннісний (розуміння матеріальної та 
духовної цінностей природи -  економічної, естетичної, 
гігієнічної); нормативно-правовий (оволодіння 
системою правових та моральних принципів, норм і 
правил поведінки у природному середовищі, що не 
допускає його погіршення); діяльний (набуття певних 
засобів, умінь та навичок активної практичної діяль
ності у природі, спрямованої на поліпшення природ
ного середовища). Еколого-економічна наука і освіта 
нерозривно пов’язана з екологічним природоохорон
ним вихованням усього населення, її метою є форму
вання у людей екологічної культури, яка визначається 
ставленням людини до навколишнього середовища.

Мета економ іки довкілля у вузькому спеціалізова
ному розумінні - вивчення еколого-економічногозна
чення екосистем (наземних екосистем зокрема) та 
виконуваних ними функцій, процесів оптимізації від
носин у взаємодії “суспільне відтворення <г-> приро
докористування <-> довкілля”, впливу антропогенних 
господарських і техногенних факторів, які спричи
нюють зм іни окремих елементів природи, структур
ного співвідношення між ними, наслідків, які вони 
викликають у процесі використання і відтворення 
наземних екосистем, атакож визначення шляхів роз
в’язання складних системних взаємозв’язків, що є 
складовою науки про взаємодію людини та природи.

Економіка довкілля -  ключовий предмет ви
вчення науки про взаємозв’язки суспільства та при
роди: в цьому предметі науки має акцентуватися 
увага на роль і місце, вплив і мотивацію, еколого- 
економічну сутність, ціннісну орієнтацію і вартість 
’’Людини” серед проблематики, характерної для

еколого-економічної науки, особливо в системних 
взаємозв’язках “Людина <-» природні ресурси <-> 
суспільне відтворення”, “Економіка <-> людина 
Світ”, “Ексцес <-» людина сукцесія”, “Економіка

людина <-» екологія”, “Людина <-» суспільне 
відтворення <-» природокористування <-» довкілля” 
тощо, а самі визначення є дещо спрощеними, 
такими, що не відповідають потребам сучасності.

Довкілля з точки зору ISO-14000 (серія міжнарод
них стандартів про системи менеджменту якості, 
1994) -  “середовище, в якому організація проводить 
свою діяльність; сюди належать повітря, вода, 
земля, природа, флора та фауна і людина, а також 
взаємовідносини між усіма цими факторами””. 
Довкілля простежується у цьому контексті від 
організації до глобальноїсистеми... Німецький термін 
довкілля (Umwelt- н ім .)-“людинау центрі, природа 
лише як оточуючий їїсвіт”, англійський відповідник 
environm ental. На наш погляд, під терміном 
“довкілля” слід розуміти органічне і/або гармонійне 
поєднання людини, її наукової і практичної діяльності, 
оточуючого навколишнього середовища, тобто умов 
для її існування, органічної та неорганічної природи 
як у межах Землі, так і позаземному Всесвіті.

Нами подається до деякої м іри комбіноване і/або 
комплексне розширене визначення цієї галузі знань, 
а також пропонується замість терміну “Економіка 
природних ресурсів, природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища” вживати 
термін “Економіка довкілля”, трактуючи при цьому 
наступне його визначення.

Економіка довкілля - це наука і/або предмет 
наукового дослідження та вчення, по-перше, про роль 
і місце людини серед цінностей природи у системі 
взаємодії сукупних суспільно-виробничих відносин, що 
склалися в результаті суспільного відтворення у певній 
галузі або сфері суспільної діяльності, з довкіллям та 
на міжгалузевому рівні, в рамках екологічного сере
довища (у перетворенні світу) д ля забезпечення свого 
існування як у земних, так і у майбутньому позазем
них умовах, використовуючи при цьому природно- 
ресурсний потенціал планети Земля і/або інших 
планет; по-друге, про еколого-економічну сутність 
людини у процесі реалізації технологічних можли
востей суспільства, розміщення продуктивних сил, 
використання наявних матеріальних цінностей, що є 
у природі якої-небуць країни (земельний, лісовий фонди, 
корисні копалини, прісноводні ресурситощо) з метою 
нагромадження сукупного сусп ільного продукту, задо
волення різноманітних інтересів та потреб, її відпові
дальність за їх раціональне або ірраціональне 
використання і відтворення; по-третє, про практичну 
діяльність і мотивацію людини під час розгляду і ви
вчення процесів взаємодії окремих елементів 
екосистем земної кулі, ліквідації наявних відхилень 
(особливо в контексті інтенсивного господарського і 
техногенного антропогенних впливів, максимізація 
яких мала місце у другій половині XX сторіччя),
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підходів і методів екологоекономічноїоцінки природ
них ресурсів, впливу певних економічних факторів на 
окремі елементи екосистем, наслідків цього впливу, 
пропозиції практичних заходів (еколого-економічні 
стимули, еколого-економічні санкції, плата за природні 
ресурси, еко-податки, нормативи впливу тощо), які б 
забезпечували раціональне використання і відтворення 
природно-ресурсного потенціалу, запобігання або лікві
дацію негативного ефекту, тобто сталий (еколого-еко- 
номічно збалансований) розвиток регіональної і конти
нентальної еюлогії, позитивну тенденцію екодинаміки; 
по-четверте, про ціннісну орієнтацію і вартість людини 
виражену інтегральною еколого-економічною оцінкою 
стану природних ресурсів, природокористування, 
природного середовища і/або умов для проживання 
сьогоднішнього і наступних поколінь.

З цього визначення випливають визначення 
системних еколого-економічних зв‘язків взаємодії 
людини і природи, таких як “Людина <-> природні 
ресурси <н> суспільне відтворення”, “Економіка <-» 
людина <-> Світ” , “Ексцес людина <- > сукцесіяЦ 
“Економіка <-> людина <-> екологія”, “Людина <-» 
суспільне відтворення <н> природокористування 
довкілля”, на яких власне і слід будувати еколого- 
економічну політику і/або еколого-економічну 
теорію, методологію і практику на початку XXI 
сторіччя. А на їх основі, в свою чергу, сформульовано 
нові терміни: ’’Еколого-соціально-економічна 
філософія”” (свого роду есе-філософія), “Еколого- 
соціально-економічна ідеологія” (есе-ідеологія) та 
Міжнародна еколого-соціально-економічна політика 
(Месе-політика) сучасної економіки довкілля.

Сам термін ’’економіка природокористування” 
більше указує на чисто економічну мотивацію 
використання природи, ніби пояснює як потрібно по- 
економічному користуватися природою, а термін "еко
номіка довкілля” більше указує на еколого-економічну 
мотивацію дотримання належної якості довкілля, 
відповідного еко-балансу виробничої діяльності та 
місцевості (території), звичайно розуміючи при цьому 
процеси взаємодії людини та природи і в першому і в 
другому випадках. Тобто, ми ведемо мову про уточ
нення або більш вдалу інтерпретацію цього предмету 
науки і вчення. Все-таки, тут переслідується кінцева 
мета-забезпечення еко-збалансованого суспільного 
розвитку та високоефективного, з точки зору 
забезпечення існування людства, стану довкілля.

Звідси сформуємо сконцентроване, вузьке 
тлумачення завдання “економіки довкілля” - 
організувати оптимальну взаємодію людини з

оточуючим навколишнім середовищем, органічною 
та неорганічною природою, яка власне носитиме 
характер органічного і/або гармонійного поєднання 
або по іншому - організувати оптимальну взаємодію 
людини в системних еколого-економічних взаємо- 
зв 'язках: “Людина <-> природні ресурси -о  
суспільне відтворення”, “Економіка <-> людина <-> 
Світ”, “Ексцес <-> людина <н> сукцесія”, “Економіка 
<-» людина <-> екологія”, “Людина <-» суспільне 
відтворення о  природокористування <-> довкілля” 
та ’’Економіка <-4- людина <-» екологія” .

Отже нами запропоновано об’єднати еколого-еко
номічні дослідження в ключову наукову галузь - еко
номіку довкілля, обгрунтовано принципи й положення 
щодо структури науки. З огляду на міжнародний 
досвід доречно зазначити, що у  країнах Західної Єв
ропи, США приблизно таку назву мають науки з ви
значення шляхів підтримання належної якості довкіл
ля (“енвайронментальні студії"”). З точки зору най
кращого стану розвитку справ довкілля до найпере- 
довіших країн належать: США, Канада, Великобри
танія, Австралія і Нова Зеландія. Це обґрунтовується 
тим, що в цих країнах функціонують спеціальні міні
стерства (департаменти) зі справ довкілля, а також 
вони постійно пропонують і вживають державні та 
міжнародні заходи для раціонального використання, 
відновлення і охорони природних ресурсів від 
вичерпання, забруднення або руйнування. Досвід 
міністерств зі справ довкілля цих країн заслуговує 
детального вивчення і поширення не тільки в Україні.

Інженери (магістри) з “Економіки довкілля” 
(“Менеджменту природокористування”, “Менедж
менту організації природоохоронної діяльностГ та 
“Менеджменту організації екологічної безпеки”) по
трібні сьогодні для роботи на макро-, мезо- та мікро- 
рівнях національноїекономіки. В комітетах, міністер
ствах та відомствах, обласних, міських, районних 
держадміністраціях, на підприємствах, в банках, по
даткових службах, страхових організаціях, інвести
ційних компаніях, туристичних агентствах, санато
ріях, курортах інших установах та організаціях при
ватної, державної і колективної форм власності. Ос
новна мета діяльності таких структур - здійснення 
внутрішньої або зовнішньоекономічної господарської 
діяльності, експортно-імпортних операцій, міжнарод
ного туризму і рекреації, санаторно-курортного 
лікування, іноземного інвестування, діяльності на 
міжнародних ринках, еколого-економічного моніто
рингу господарювання підприємств усіх форм 
власності та стану довкілля тощо.

S um m ary

Bohdan Punko

“ ECONOMY OF AN ENVIRONMENT “ - A NEW SPECIALITY WHICH IS CALLED TO GENERATE BIOETHICS
OF A CIVILIZATION OF THE THIRD MILLENIUM

The h ecessity  of ecology developm ent a s  a hen direction in econom y and eco logy  and formation of new bioethics 
is proved. Author defines gool of new speciality main m ethodological and practical principles, and main problems of 
eco logica l-econom ical sc ien ce .
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З о р я н а  Г е р а с и м ч у к  
( Л у ц ь к )

ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Теоретичні дослідження з проблем оцінки 
ризику потенційно небезпечних о б ’єктів і 
створення систем екологічної безпеки ведуться 
вже давно, проте досвід їх практичної реалізації 
недостатній. З одного боку, це пояснюється дуже 
великою складністю проблеми, з іншого боку -  
взаємодією технічних систем з навколишнім 
середовищем у самому широкому розумінні 
слова, що включає в це поняття і саму людину як 
елемент навколишнього середовища.

Забезпечення ж безпеки, захисту населення й 
об’єктів народного господарства, у тому числі від 
негативних впливів, небезпечних природних і тех
ногенних об’єктів, є однією з основних функцій 
будь-якої правової держави. На жаль, як свідчить 
практика реалізації намічених завдань, що базує
ться на концепції захисту навколишнього середо
вища, -  результати невтішні. Людство у процесі 
свого науково-технічного удосконалення стало 
становити небезпеку для самого себе. Усвідом
лення цього факту, аналіз існуючої ситуації дозво
лили побачити теоретичну залежність, співвідно
шення між небезпекою, захистом і безпекою, 
представлену на рис. 1. Поняття екологічної без
пеки має ряд характерних особливостей, власти
вих у цілому для безпеки як універсальної катего
рії по відношенню до природи і суспільства.

Але в той же час безпекою можна назвати 
такий стан суб’єкта, який означає, що імовірність 
небажаного прояву будь-яких властивостей 
суб’єкта, параметрів належного йому майна і 
оточуючого його зовніш нього середовищ а, 
невелика, тобто менша визначеної межі. Отже, 
відображення стану безпеки у свідомості суб’єкта 
також визначає його оцінку безпеки. Вміння

оцінити безпеку, суб’єктом (тобто його знання, 
отримані їм або самостійно на основі досвіду й 
інтуїції, або спеціально сформовані на базі 
дослідження ситуації, у тому числі за допомогою 
фахівців) визначають його почуття безпеки, що у 
свою чергу або спонукає суб’єкта до пошуку 
шляхів підвищення безпеки, або ж дозволяє 
переключити його активність і ресурси на інші цілі.

Існують різні визначення екобезпеки, що 
характеризують різні погляди дослідників щодо 
розуміння змісту екологічної безпеки, вивчення 
якісних її сторін. Так, на думку В. Сенчалова, 
безпека -  це стан об’єкта в системі його зв’язків 
з погляду здатності до самовиживання і розвитку 
в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 
д ії непередбачених і важко прогнозованих 
факторів. З цим визначенням важко погодитися, 
автор уже висунула систему аргументацій, якщо 
доводять, що безпека повинна бути іманентно 
властива кожному виду діяльності, якщо для цього 
достатній арсенал засобів і способів [1].

На думку Н.Ф.Реймерса, екологічна безпека це:
1) сукупність дій, станів і процесів, які прямо або 

побічно не приводять до життєво важливих збитків 
(чи загроз таких збитків), і не зашкодять природному 
середовищу, окремим людям або людству;

2) комплекс станів, явищ і дій, що забез
печують екологічний баланс на Землі й у будь- 
яких її регіонах на рівні, до якого фізично, 
соціально, економічно, технологічно і політично 
готове (може без серйозних збитків адап 
туватися) людство (2, с. 41). Відповідно до цього 
твердження, екологічну безпеку можна розгля
дати в глобальних, регіональних, локальних 
аспектах, у тому числі в межах держав і їхніх 
окремих територій. Фактично вона характеризує 
екосистеми різного ієрархічного рангу - від 
біогеоценозів до біосфери в цілому.

На думку цього ж автора, особливість екологічної 
безпеки полягає у тому: „ що вона як правило обме
жена часовими межами і обсягами здійснюваних 
акцій: короткочасний вплив може бути відносно 
безпечним, тривалий -  небезпечним, зміни в локаль
них межах на певній території майже невідчутні, а 
широкомасштабні -  є фатальними (2, с. 42).

На думку автора, безпека як загальне поняття 
може бути конкретизована щонайменше в трьох 
напрямках: по типами суб’єктів; сферах їхньої 
життєдіяльності; конкретними критеріями безпеки. 
Автор виділяє такі суб’єкти безпеки держави: 
суспільство, особистість, навколишнє середовище 
і господарюючий суб’єкт. У даній праці робиться
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ЗМ ІСТ ТА ЗАВДАННЯ Ф ОРМ УВАН НЯ СИ СТЕМ И ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

акцент на таких суб’єктах як навколишнє сере
довище і суб’єкт господарювання. У рамках же 
другого напрямку конкретизації крім інших сфер 
життєдіяльності доцільно розглянути взаємини 
людини з зовнішнім середовищем, що повинні 
забезпечуватися системою екологічної безпеки 

Проаналізувавши наведені вище визначення, 
автор пропонує наступне формулювання еколо
гічної безпеки, що включає в себе відсутність 
загроз (ризиків) функціонуванню навколишнього 
середовища людини на різних рівнях її організації 
(уданому випадку, регіону, міста, підприємства), 
відсутність екологічних загроз життєдіяльності 
індивідів і їхній різних спільнот та організацій. 
Ціллю регіональної системи екологічної безпеки, 
на наш погляд, повинне бути забезпечення 
допустимого рівня небезпечних для життя людини 
техногенних навантажень і впливів на даній 
території та компенсування людині збитку, 
обумовленого їх дією . Система екологічної 
безпеки не може функціонувати сама по собі, вона 
завжди “прив’язана” до визначеної території.

До задач регіональної системи екологічної 
безпеки варто віднести:
- регулювання техногенних навантажень і їхніх 
впливів, захист від них людини, гео- і біосфери;
- реабілітацію здоров’я людини і відновлення 
екосистем.

Стратегією забезпечення безпеки називається 
програма дій суб’єкта, спрямованих на досягнен
ня відповідної мети. У загальному випадку можна 
виділити наступні типи стратегій:
- орієнтовані на усунення існуючих чи запобігання 
виникнення можливих загроз;
- націлені на запобігання впливу існуючої чи 
можливої загрози на предмет безпеки;
- спрямовані на відновлення (компенсацію ) 
нанесеного збитку.

На думку автора, розробка регіональної 
програми забезпечення екологічної безпеки 
включає ряд етапів:
- усвідомлення і фіксацію наявності проблемної 
ситуації в даній області функціонування системи;
- формулювання конкретної проблеми;
- визначення такого стану об’єкта екологічної 
безпеки, що оцінюється як загрозливий;
- виявлення видів небезпек;
- оцінку загроз по важливості, часу настання і т.д.;
- визначення очікуваних збитків і їхня кількісна 
оцінка, визначення прийнятного рівня ризику;
- формування стратегії забезпечення екологічної 
безпеки в регіоні;
- матеріально-технічне забезпечення безпеки;
- розробку заходів, що реалізують регіональну 
систему екологічної безпеки;
- розробку механізмів управління системою 
екологічної безпеки на рівні певної території чи 
об’єкту господарювання.

Щ о б  в и зн ач и ти  су т н іст ь  с и с т е м и  ек о л о г іч н о ї  
б езп ек и  як я к існ о ї харак тер и сти к и  с о ц іо -  ек олого- 
е к о н о м іч н и х  в ід н о с и н , н е о б х ід н о  п р оан ал ізувати  
ї ї  с и с т е м о ф о р м у ю ч і ф ак тор и  й  е л е м е н т и  ч ер ез  
ф о р м у в а н н я  к ом п л ек су  п р о ц е с ів  і о б ’єк тів , щ о  
м о д е л ю ю т ь с я .

У  з в ’я зк у  з цим  о с о б л и в о г о  зн ач ен н я  н а б у 
ваю ть  м е т о д и  ін т ег р а л ь н и х  о ц ін о к  н ега ти в н и х  
ф а к т о р ів , щ о  в п л и в а ю т ь  н а  з д о р о в ’я л ю д е й  і 
с е р е д о в и щ е  ж и т т є д ія л ь н о с т і,  о с к іл ь к и  о ц ін к а  
с и т у а ц і ї  -  р е з у л ь т а т  в и з н а ч е н о ї  с у к у п н о с т і  
ф а к т о р ів  р и зи к у , п о р о д ж у в а н и х  в ід п о в ід н и м и  
д ж е р е л а м и  (ди в . т а б л .1 .)

Таблиця І
Класифікація джерел і факторів ризику

Вид ризику Об’єкт
ризику

Джерело
ризику

Небажані
події

Індивідуаль
ний

Людина .Умови життє
діяльності 
людини

Захворюванн 
я, травма, 
інвалідність, 
смерть

Технічний Технічні 
системи і 
об’єкти

Технічні не
досконалості. 
Порушення 
правил екс
плуатації тех
нічних сис
тем і об’єктів

Аварія,
вибух.
катастрофа,
пожежа,
розруха,
підтоплення
територій

Екологічний Екологічні
системи

Антропогени
ий вплив на
навколишнє
середовище,
техногенні
надзвичайні
ситуації

Антропогенні 
екологічні 
катастрофи, 
стихійні лиха

Соціальний Соціальні
групи

Надзвичайні 
ситуації, 
зниження 
якості життя

Групові трав
ми, захворю
вання. заги
бель людей, 
ріст смерт
ності

Економічний Матеріальні
ресурси

Підвищена 
небезпека ви
робництва 
або навко
лишнього 
середовища

Збільшення 
витрат на 
безпеку, 
втрати від 
недостатньої 
захищеності

П ер ш о ю  л ан к ою  в п о б у д о в і так и х  м етоди к  є 
ід ен т и ф ік а ц ія  н е б е з п е к , к л а си ф ік а ц ія  д ж е р е л  і 
ф акторів ризику, їх  порівняльна оц ін к а  (ди в . рис. 2).

У  дан ій  р обот і ак ц ен т  р оби ться  на д о с л ід ж е н н і  
ек ол огіч н ого  ризику, щ о визначається й м ов ір н істю  
ек ол огічн ого  лиха, катастроф и, поруш енн я подал ь
ш о го  н о р м а л ь н о го  ф у н к ц іо н у в а н н я  й існ ув ан н я  
ек о л о г іч н и х  с и с т е м  і о б ’єк тів  у  резул ьтаті а н т р о 
п о г е н н о г о  втручання в н ав к ол и ш н є с е р е д о в и щ е  
чи с т и х ій н о г о  л и х а  (д и в . р и с . 3).

Н ебаж ан і ф актори ек ол огіч н ого  ризику м ож уть  
виявлятися як б е з п о с е р е д н ь о  в зо н а х  втручанн я, 
так  і за  м еж ам и :
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Рис. 2. Декомпозиція антропогенної' небезпечної ситуації

Рис. 3. Зміст допустимого екологічного ризику
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ЗМ ІС Т ТА ЗАВДАННЯ Ф ОРМ УВАН НЯ СИ СТЕМ И  ЕКО ЛОГІЧ Н О Ї БЕЗПЕКИ

Додатковим опосередкованим  критерієм  
екологічного ризику може служити інтегральний 
показник екологічності території підприємства, що 
співвідноситься з динамікою щільності населення 
(чисельності працюючих):

ог=±ді. = ̂ О Д  
в

де О т - рівень екологічності території; АЬ- 
динаміка щільності населення працюючих); 8 - 
площа досліджуваної території; АМ - динаміка 
приросту чисельності населення (працюючих) 
протягом періоду спостереження І :

А М = С + Г - и - У

де в , Б, и , V -  відповідно чисельність народжених 
за період, що спостерігається, прибулих у дану місце
вість на постійне місце проживання, померли і загину
ли, що виїхали в іншу місцевість на постійне місце 
проживання звільнених (тобто природний і механіч
ний рух населення). Позитивні значення рівнів еколо
гічності дозволяють поділяти території за ступенем 
екологічного благополуччя, і навпаки, негативні зна
чення рівнів за ступенем екологічного лиха. Прийнят
ний нами рівень ризику повиннен поєднати в собі 
технічні, екологічні, соціальні аспекти і представляти 
деякий компроміс між прийнятним регіональним 
рівнем безпеки й економічними можливостями його 
досягнення. Звідси можна зробити висновок проте, 
що метою керування в глобальному розумінні по
винна бути максимізація тривалості майбутньої життя 
людини і недопущення перевищення граничнодо
пустимих екологічних навантажень (рис. 4).

Блок “захист” повинен складатися, як правило, 
із двох підблоків:

1) “соціально-економічні системи безпеки”;
2) “техногенні системи безпеки”, що визначають, 

відповідно, рівень зниження несприятливого впливу 
на людину небезпечних факторів, властивих 
“навколишньому середовищу” і “технології” . 
Ефективність цих систем, що залежить від величини 
інвестиційних внесків і матеріальних ресурсів, які 
направляються на їх формування і функціонування, 
визначає ступінь небезпеки для людини, зумовлений 
ризиком- соціально - економічної системи і техно
генним ризиком досліджуваної діяльності.

Структурні схеми моделей, що описують процес 
керування ризиком у соціально-економічній і техно
генній системах, де метою керування є забезпечення 
екологічної безпеки вумовах підвищення якості життя, 
можна представити в таким чином (рис. 5, 6).

Для розробки технологій, спрямованих на оптимі- 
зацію виробництва і досягнення допустимого рівня 
ризику, необхідно визначити екологічну складову ви
трат виробництва. Будь-який технологічний процес, 
що здійснює вплив на навколишнє середовище як у 
регіоні, так і в цілому в державі, зв’язаний з форму
ванням таких витрат. Екологічні витрати виробництва 
мають дві складові -  витрати запобігання забруднення 
й економ ічний збиток від забруднення навколишнього 
середовища. Забезпечення впровадження новітніх 
технологій дозволило б домогтися оптимального 
рівня виробничо-економічноїбезпеки. Вона полягає 
в співвідношенні між витратами і критерієм безпеки 
виробництва, якого повинне дотримуватися суспіль
ство в цілому (рис. 7). На рисунку 7 чітко прогляда
ється прийнятний для суспільства рівень виробничо- 
економічної безпеки (ВЕБ), забезпечення якого 
відповідає мінімальним сумарним соціально-еко
номічним, витратам М(и).

Рис. 4. П роцес управління ризиком з метою забезпечення безпеки суспільства і природи
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Зниження - Збільшення
тривалості життя тривалості життя

Рис. 5. Процес управління ризиком у соціально-економічній системі

Рис. 6. Процес керування ризиком на об’єктному рівні
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М(и)

М(з)

М(у)

Рівень безпеки

надзвичайно низький оптимальний ^  високий

Рис.7. Співвідношення між витратами і критерієм безпеки.

У даному випадку передбачається монотонний 
характер росту витрат М (3) на обмеж ення 
шкідливих викидів і одночасно зниження збитку 
від них М(У) з підвищенням рівня необхідної 
безпеки, що вказує на існування екстремального 
значення їхньої суми.

Прямою 1 показане обмеження до рівня ВЕБ, 
обумовлене порушенням закону деяких параметрів 
середовища життєдіяльності людини, а пряма 2 -  
обмеження його прав, наприклад, через надмірний 
викид шкідливих речовин. Для здійснення керування 
ВЕБ необхідно вибрати механізм дії відповідної 
системи. Його структуру автор пропонує до розгляду 
далі в роботі. Правова база відшкодування збитку, 
заподіяного навколишньому середовищу, повинна 
забезпечуватись відповідно Законами України “Про 
охорону навколишньої природного середовища”, 
“Про підприємство” і “Про підприємництво”, що 
повинні закріплювати відповідальність винуватців 
негативних екологічних впливів перед третіми 
особами. Відповідно до законів, заподіяний збиток 
повинний компенсуватися за рахунок власних 
ресурсів винуватців і лише у виняткових випадках-  
за рахунок державних резервів. На сьогодні через 
обмеженість коштів підприємств тільки 3% збитку 
від забруднення середовища відшкодовується за 
рахунок винуватців, 80% узагалі не компенсується, 
17% покривається з державних резервів (3). Така 
ситуація вимагає вдосконалення законодавчої бази 
щодо забезпечення екологічної безпеки в державі і 
зокрема її регіонах.

Найважливіше місце в концепції формування 
нового господарського механізму управління 
охороною навколишнього середовища повинні 
зайняти пропозиції по створенню економічного 
механізму платного природокористування в період 
формування ринкових відносин, що включає 
наступні основні елементи:

-процедуру видачі всім підприємствам ліцензій 
на природокористування, у яких відбиті відповідні 
можливі факти викидів забруднюючих речовин, 
залучення природних ресурсів;

-  плату за природні ресурси, у тому числі за 
право їхнього використання, за охорону і від
творення їх, а також штрафні платежі за по
надлімітне і нераціональне використання при
родних ресурсів;

-  плату за викиди забруднюючих речовин у 
межах установлених лімітів і за перевищення 
лімітів;

-формування системи страхових екологічних 
фондів за рахунок коштів від сплати за викиди 
забруднюючих речовин, штрафних санкцій і інших 
джерел для компенсації збитків, що з ’являються 
в третіх осіб і самого страхувальника результаті 
аварійного чи раптового забруднення навко
лишнього середовища, а також стимулювання 
запобігання аварій у страхувальників;

-  систему економічної відповідальності за 
екологічні правопорушення і збиток, нанесений 
охороні природного середовищ а, здоров’ю 
населення, власникам і користувачам природних 
ресурсів.

Таким чином, узагальнюючи усе вищесказане, 
можна зробити висновок -  стратегічними цілями 
України в галузі охорони навколишнього сере
довища і заощадливого використання природних 
ресурсів є:

-  поступове ріш ення проблем  розвитку 
господарського комплексу держави, при якому 
цілком враховуються екологічні і природно- 
географічні умови конкретних територій для 
забезпечення добробуту населення, що проживає 
на цих територіях;

-  поступове досягнення на кожній конкретній 
території якості середовища життєдіяльності, що
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відп ов ідає не тільки прий нятим  сь огод н і сан ітарно  
г іг ієн іч н и м  н о р м а м , ал е  і т ій  с и с т е м і о ц ін о к , щ о  
враховувала б  ген ети ч н е з д о р о в ’я н асел ен н я , й ого  
ек о л о г іч н у  б езп ек у ;

-  в ід н о в л е н н я  і з б е р е ж е н н я  б і о с ф е р н о ї  
рівноваги  на в сіх  рівнях;

-  рац іонал ьне використання всього природно- 
р есу р сн о г о  п о т ен ц іа л у  У країни .

Д л я  р е а л із а ц ії  п е р е р а х о в а н и х  ц іл ей  н а м іч а 
ю ться  н а ст у п н і напрям ки:

-  р о з р о б к а  є д и н о ї  с и с т е м и  п р и р о д н о г о  
зак он од ав ст в а , ст а н д а р т ів  і н о р м а т и в н и х  ек о л о 
г іч н и х  в и м о г  щ о д о  г о с п о д а р с ь к о ї д ія л ь н о с т і ,  
а н т р о п о г е н н и х  н а в а н т а ж е н ь  і с т а н у  н а в к о 
л и ш н ь о го  сер ед о в и щ а ;

-  створ ен н я  н ов и х , зак он одавч о  зак р іп л ен и х  
ек он ом іч н и х  в ід н о си н  у сусп іл ь ств і, щ о дозволять, 
з д ій с н и т и  с т р у к т у р н у  п е р е б у д о в у  н а р о д н о г о  
госп од ар ств а  на  базі р е су р со - й ен ер го зб ер еж ен н я , 
вп ровадж ення  б іл ьш  д о с к о н а л о ї т е х н о л о г ії;

-  п е р е х ід  н а  м іж н а р о д н і ек ол огіч н і стан дар ти  
якості н авколиш нього сер ед о в и щ а , т ех н о л о г іч н и х  
п р о ц е с ів  і я к о с т і п р о д у к ц і ї ,  щ о  з а б е з п е ч у є  
в к л ю ч е н н я  У к р а їн и  в с и с т е м у  м іж н а р о д н о ї  
ек он ом ічн оїсп ів друж н ості і формування еф ективної 
си ст ем и  ор ган ів  д е р ж а в н о г о  управління  в обл аст і 
екол огії і природокористування;

- п ід в и щ е н н я  е ф е к т и в н о с т і  к о н т р о л ю  з а  
до т р и м а н н я м  іс н у ю ч и х  р егл а м ен т ів  п р и р о д о к о 
ри стуван н я  з за ст о су в а н н я м  а д м ін іст р а т и в н и х  і 
ек он ом іч н и х  санкцій;

- п р и п и н ен н я  ек о л о г іч н и х  п р а в о п о р у ш ен ь  і 
зл оч и н ів , гл асн ість  у  р о зсл іду в а н н і;

- в в еден н я  п іл ь г о в о г о  к р еди тув ан н я  і с у б с и 
дуван ня п ідп р и єм ств , о р ган ізац ій , щ о зд ій сн ю ю т ь  
екологічн і програм и;

- уведен ня  л іцензування природокористування;
- ств ор ен н я  ст р а х о в и х  ек о л о г іч н и х  ф о н д ів  для  

ф ін а н су в а н н я  д ія л ь н о ст і щ о д о  п о п е р е д ж е н н я  і 
л ік в ід а ц ії н а сл ід к ів  в ел и к и х  авар ій , к атастр оф  і 
ст и х ій н и х  лих;

- к ом п ен сац ія  зби тк у, н а н е с е н о г о  з д о р о в ’ю  і 
б л а г о п о л у ч ч ю  о с о б и с т о с т і , право су сп іл ь ст в а  на 
у ч а с т ь  у  п р и й н я т т і р іш е н ь , р е а л із а ц ія  я к и х  
з в ’я зан а з ек ол ог іч н и м  ризиком ;

- залучення на п ільгових ум ов ах  р ізн и х  ф ірм  для  
створення о б ’єктів природоохоронної інфраструктури 
при використанні кращ их у  світі технологій;

- створення гарантій дотрим ання прав м айбутніх  
п о к о л ін ь  н а  ж и т т я  в з д о р о в о м у  с е р е д о в и щ і  
ж иттєдіяльності, забезпечених си стем ою  екологічної 
безп ек и , щ о д іє  на будь-якій територ ії.

Я к у ж е  зазн ач ал ося , заб езп еч ен н я  ж  безп ек и , 
захи сту  населення й о б ’єктів н ародн ого  госп одар ю 
вання, у  т о м у  числі в ід  н егати в н и х  впливів р ізн и х  
н еб езп еч н и х  о б ’єктів, є  о д н ією  з о сн о в н и х  функцій  
б у д ь -я к о ї д е р ж а в и . П р е д с т а в л е н а  д о  р о зг л я д у  
м одел ь , щ о за б езп еч у є  п р о ц ес  керування ризиком  
з м е т о ю  з а б е з п е ч е н н я  б е з п е к и  с у с п іл ь с т в а  і 
п р и р оди , вклю чає в с е б е  дв а  п ідбл ок и  - керування  
ризи ком  у  со ц іа л ь н о -ек о н о м іч н ій  с и с т е м і й у  т ех 
н оген н ій  си стем і безп ек и .
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S um m ary

Zoryana Herasymchuk 

THE CONTEST AND TASKS OF FORMING OF THE ECOLOGICAL SECURITY SYSTEM

Through the classification of sours and factors of risk and decomposition of anthropohenical dangerous situation 
author defines the e ss e n c e  of marginal ecological risk and proposes the integral formula of the level of ecology of a territory.

The indicator allows to calculate the levels of the ecological danger of the regions, to com pare them , to meet 
certain d ecision s.

Defining the goal of eco log ica l p ro c e sse s  m anagem ent (in global se n se ) , the maximization of future life of 
person, author p rop oses m anagem ent model.
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( Т е р н о п іл ь )

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ 
НА УМОВАХ ЛІЗИНГУ

Одним з напрямів здійснення інноваційних про
грам, у тому числі і з метою впровадження ресурсо
зберігаючих технологій, є лізинг. Лізингове інвестуван
ня, як форма залучення чужого капіталу, знайшло ши
роке розповсюдження у світовій практиці. Спостеріга
ються деякі зрушення у цьому напрямі й у вітчизняній 
економіці. Особливо актуальне це питання у даний 
час, в умовах значного дефіциту фінансових ресурсів.

Існує два види лізингових або орендних операцій: 
операційна оренда і фінансовий лізинг. Перша перед
бачає передачу орендареві права користування 
основними фондами на строк, що не перевищує 
термін повної їх амортизації, з обов’язковим повер
ненням таких основних засобів їх власнику після 
закінчення строку дії лізингової угоди.

Фінансовий л ізинг -  це орендна операція за умо
ви, що орендар бере на себе всі зобов’язання, ризики, 
витрати на утримання та експлуатацію орендованого 
майна. При цьому право власності на майно не пере
ходить до орендаря. Водночас останній веде облік 
лізингових об’єктів як власних основних засобів.

Законодавством різних країн по-різному трак
тується поняття фінансового лізингу.

Спільним для всіх країн, у тому числі й для Укра
їни. є перехід права власності на орендоване майно 
до орендаря після закінчення строку оренди, обов’яз
кове відображення в балансі орендаря взятого на 
лізинговій основі майна з нарахуванням амортизації 
по ньому. Законодавство більшості країн передбачає 
обов’язковий викуп майна орендарем після завер
шення строку оренди за договірними цінами на 
момент укладання договору (Франція, ФРН), за до
говірними цінами при передачі власності (Нідерланди, 
Швеція), за дисконтованими цінами, приведеними до 
теперішньої вартості (США, Великобританія).

Закон України “Про лізинг” передбачає передачу 
такого майна у власність лізингоодержувача після 
закінчення строку договору фінансового лізингу або 
викупу майна за залишковою вартістю. Майно 
можна передавати лізингоодержувачу безоплатно 
або з оплатою. За Законом загальна сума відшко
дування обмежена і складає 60% від вартості 
об’єкта лізингу. Це створює сприятливі умови для 
залучення додаткових інвестицій наумовах лізингу.

Однак щодо лізингового інвестування існує деяка 
неузгодженість у законодавстві України. Так, згідно 
з Законом України “Про оподаткування прибутку 
підприємств” фінансовим лізингом вважається опе
рація з придбання орендодавцем за замовленням 
орендаря основних фондів з подальшою передачею 
їх у користування орендареві. Звідси випливає, що 
передача орендодавцем у фінансову оренду скоріше

набутого майна у орендаря не може розцінюватися 
як фінансовий лізинг, і, як наслідок, амортизація по 
ньому не може бути зарахована на зменшення при
бутку до оподаткування, а вартість самого майна, в 
кінцевому випадку, може бути прирівняна до безпо
воротної допомоги, що підлягає оподаткуванню.

Крім цього, існує деяка невідповідність у 
визначенні поняття і сутності лізингових операцій у 
вітчизняному та зарубіжному законодавствах. Закон 
України “Про лізинг” основною критеріальною 
ознакою у визначенні відмінностей операційного та 
фінансового лізингу встановлює період, за який 
амортизується об’єкт лізингу. Так, фінансовим 
лізингом згідно з Законом вважається передача у 
платне користування об’єкта лізингу на строк, за який 
амортизується не менше ніж 60 відсотків його 
вартості, при операційному лізингу -  цей термін 
повинен бути меншим від строку, протягом якого 
амортизується 90 відсотків від вартості об’єкта.

Другою ознакою у розмежуванні фінансового і 
операційного лізингу Закон визначає події, що 
відбуваються після закінчення договору оренди. Так, 
після закінчення строку договору фінансового лізингу 
об’єкторенди переходить у власність лізингоодержу
вача або викуповується ним за залишковою варті
стю. Після завершення строку договору операційної 
оренди об’єкт повертається лізингодавцю.

У зарубіжній практиці, зокрема, згідно з Міжна
родними стандартами бухгалтерського обліку 
(МСБО 17 “Оренда”), визначення відмінностей між 
фінансовою та операційною орендою ґрунтується 
тільки на тому, у який спосіб ризики і винагороди, 
пов’язані з правом власності на об’єкт лізингу, роз
поділяються між орендодавцем і орендарем. При 
фінансовій оренді орендарю передаються усі ризики 
і винагороди, пов’язані з правом власності на об’єкт. 
Такими ризиками можуть бути можливі втрати від 
простоїв, неповного використання об’єктів, неефек
тивної технології, що призводить до неотримання 
очікуваних доходів. У свою чергу, під винагородами 
розуміється одержання в процесі експлуатації орен
дованого об’єкта очікуваних прибутків, додаткових 
доходів від зростання його ринкової вартості в 
процесі дооцінки чи реалізації орендованого майна.

Отже, враховуючи норми, встановлені Міжна
родними стандартами бухгалтерського обліку, 
поділ оренди на операційний чи фінансовий лізинг 
повинен проводитися не за формою складеного 
контракту. При цьому потрібно брати до уваги 
сутність самої орендної операції.

О сновним и ознакам и , за  яким и оренда 
класифікується як фінансова можуть бути:
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- передача орендареві всіх вигод, пов’язаних 
з правом власності на актив;

- передача орендареві всіх ризиків, що 
стосуються використання орендованого майна;

- передача орендареві права власності на 
актив після закінчення строку його оренди;

- термін оренди становить більшу частину 
строку економічної експлуатації активу;

- на початку оренди теперішня вартість міні
мальних орендних платежів дорівнює або перевищує 
справедливу вартість орендованого активу;

- орендар має право придбати актив за 
ціною, що, як очікується, буде значно нижчою за 
справедливу його вартість на дату, коли таке право 
можна буде здійснити.

На даний час в Україні в основному використову
ється така форма лізингового інвестування, як опе
раційна оренда, згідно з якою, передане в оренду 
майно залишається в складі основних засобів орен
додавця, а в обліку орендаря відображається на 
забалансовому рахунку. Забалансове фінансування 
через оперативний лізинг не відображається в 
балансі орендаря, що призводить до необ'єктивного 
визначення фінансової стійкості, незалежності та 
інших показників фінансового леверіджу останнього.

Відповідно до Закону України “Про лізинг” 
орендар нараховує і відносить до валових витрат 
лізингові платежі. Вони включають:

- суму, яка відшкодовує при кожній оплаті 
частину вартості об’єкта лізингу, що амортизується 
за строк, за який вноситься лізинговий платіж;

. - суму, що сплачується лізингодавцю  як 
відсоток за одержаний ним кредит в банку для 
придбання майна за договором лізингу;

- плату як винагороду лізингодавцю за отри
мане у лізинг майно;

- відшкодування страхових платежів та інші 
витрати, передбачені договором лізингу.

На даний часу вітчизняній практиці відсутні чіткі 
та прості методики розрахунку лізингових платежів. 
Як відзначалося, специфічний порядок нарахування 
зносу не дозволяє точно визначити ці платежі в час
тині амортизації об’єкгалізингу за певний період. Крім 
цього, при встановленні розмірів лізингових платежів 
необхідно привести майбутню вартість грошових 
виплат до теперішньої вартості через дисконтування.

Порядок і приклади розрахунку фінансових 
затрат і розподілу їх між звітними періодами 
наведено в Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 14 “Оренда” . За стандартом розрахунок 
теперішньої вартості мінімальних орендних платежів 
(ТВА) рекомендовано здійснювати за формулами:

а) якщо виплата здійснюється регулярно:

( , 1 -
1- »-/

ТВА = А 1 + (1 + і)
і

б) якщо виплати орендних платежів про
водяться у кінці кожного періоду:

де А -  сума виплат орендодавцю у кожному періоді;
п -  кількість періодів, у яких здійснюються
виплати;
і -  ставка процента.
Очевидно, що проводити розрахунки за такими 

складними формулами в умовах поточної роботи 
підприємства буде досить важко. Не кожен спеціа
ліст з управлінських служб фірм орендодавців чи 
орендарів зможе правильно провести ці розрахунки.

Тому пропонуємо уточнену більш просту 
методику розрахунку, відому у ф інансовій 
математиці як погашення боргу рівними строко
вими платежами.

Н аведемо приклад. О держано в порядку 
фінансового лізингу устаткування строком на 5 років 
при 12 % річних. Згідно з договором сума річних 
виплат лізингодавцю повинна становити 30000 грн.

Визначимо дисконтний множник ІД), врахову
ючи річну дисконтну ставку (/) - 0,12 і кількість 
періодів (п) - 5 років за формулою:

Д  = ---- -----
. (1 + і)"

Згідно з таблицями дисконтування для розра
хунку теперішньої вартості ануїтету він стано
витиме 3 ,6048, а сама тепер іш ня вартість 
лізингових платежів -  108144 грн. (30000 х 3,6048). 
Розрахунок окремих видів лізингових платежів, 
зокрема, основної суми, що йде в погашення 
вартості об’єкта, і відсотків за наданий лізинго- 
давцем кредит подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Розрахуноклізингових платежів ( в грн.)

Періоди
(роки)

Лізингові
платежі

Відсотки за 
наданий 
кредит 

(гр.5*12%)

Зменшення 
основної суми 

лізингових 
зобов'язань 

(гр.2-гр.З)

Основна
сума

лізингових
зобов’язань
(гр.5-гр.4)

1 ~> 3 4 5

108144
1 30000 12977 17023 91121
2 30000 10935 19065 72056
3 30000 8647 21353 50703
4 30000 6084 23916 26787
5 30000 3213 26787 0

Разом 150000 41856 108144

Отже, теперішня вартість об’єкта лізингу яка 
підлягає амортизації в орендаря, становить 108144 
грн. Її треба взяти на облік як об’єкт основних 
засобів і відобразити у складі довгострокових 
позикових коштів.
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Сума лізингових платежів (30000 тис. гри.) 
щорічно розбивається на дві частини. Спочатку 
визначаються відсотки за кредит: за перший рік 
вони дорівнюють 12977 грн. (108144x12 %), за 
другий -  10935 грн. (91121x12%) і т. д. На різницю 
між визначеною сумою лізингових платежів і 
розрахованими на кожен рік відсотками зменшу
ється основний платіж, тобто частково погаша
ються зобов’язання за лізингом.

Далі необхідно вирішити питання про нараху
вання амортизації об’єктів лізингу. Беручи до уваги 
діючі в Україні норми амортизації на інші машини і 
устаткування (15 % на рік) і порядок нарахування 
за методом зменшуваного залишку, за 5 років 
експлуатації об’єкт відамортизовується на 53,4 %. 
Якщо за перший рік він відамортизовувався на 
14,2%, то за п’ятий - тільки на 7,7 %. Надалі процес 
перенесення вартості об’єкта на затрати весь час 
буде уповільнюватися (розрахунок в таблиці 2).

Згідно з діючою в Україні системою нара
хування ам ортизац ії за встановленим и по
датковим законодавством нормами конкретний 
о б ’єкт л ізингового  інвестування (маш ини, 
устаткування) ніколи не досягне абсолютного нуля 
з позиції неперенесеної на новостворений продукт 
залишкової вартості.

Водночас за лінійним методом нарахування 
амортизації устаткування, строк служби якого в 
середньому становить 6 років, а річна норма -  
16,7%, його вартість була б перенесена на 
собівартість за 5 років на 83,5%, тобто в 1,6 рази 
швидше, ніж при нарахуванні амортизації за 
методом зменшуваного залишку.

Враховуючи те, що об‘єкти фінансового лізингу 
передаються у користування орендареві, вони не 
є його власністю, сума амортизації за період 
перебування в оренді і залишкова їх вартість 
повинні бути п о в‘язані з довгостроковим и 
зобов’язаннями перед лізингодавцем і розмірами 
лізингових платежів, пропонуємо для таких 
об‘єктів встановити лінійний метод нарахування 
амортизації, враховуючи нормативний строк 
служби об’єктів.

Це спростить розрахунки, дозволить по
в’язати фактичну амортизацію з лізинговими 
платежами, більш точно визначити реальне 
знош ення о б ’єкта на момент його передачі 
(продажу) орендареві.

Не до кінця врегульоване питання визначення 
суб‘єктів операційного лізингу. За Законом 
України “Про оподаткування прибутку підпри
ємств” учасниками операційного лізингу (оренди) 
можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. 
Водночас, Закон України “Про лізинг” до таких 
учасників зараховує тільки суб‘єкти господарської 
діяльності, тобто юридичні особи. А це створює 
певні проблеми при включенні орендарем орендної 
плати до валових витрат в умовах, коли орендо
давцем є фізична особа.

Вимагає уточнення питання фінансування 
витрат на поліпшення основних фондів, одержаних 
в порядку операційного лізингу. Згідно з Законом 
України “Про оподаткування прибутку підпри
ємств” (п. 8.8.1) на суму витрат, понесених на 
ремонт (поліпшення) таких об'єктів, орендар може 
створювати у складі власних основних засобів 
новий об'єкт з наступним нарахуванням аморти
зації за нормами відповідної групи.

Неврегульованим залишається питання щодо 
визначення джерела списання згаданих поліпшень 
у випадках, коли:

а) строк операційної оренди завершився і 
об’єкт оренди разом із зробленими поліпшеннями 
повертається орендодавцю;

б) проведені поліпшення, що включені як 
окремі об ’єкти до складу власних основних 
засобів, повністю не відамортизовані;

Таблиця 2
Розрахунок амортизації лізингового об’єкта за 

методом зменшуваного залишку (податковий метод)

Період
(роки)

Квар
тали

Балансова
(залишкова)

вартість,
грн.

Сума 
амортизації при 

річній нормі 
15 %

% зносу

на
квартал

на рік за рік

з почат
ку екс
плуата

ції

І
І) 108144 4055

2) 104089 3903

3) 100186 3757

4) 96429 , 3616
15331 14,2 % 14,2

2
5) 92813 3480

6) 89333 3350

7) 85983 3224

8) 82759 3103
13157 12,1 26,3

3
9) 79656 2987

Ю) 76669 2875

Н ) 73794 2767

12) 71027 2664
11293 10,4 36,7

4
13) 68363 2564

14) 65799 2467

15) 63332 2375

16) 60957 2286
9692 9,0 45,7

5
17) 58671 2200

18) 56471 2118
19) 54353 2038

20) 52315 1962

8318 7,7 53,4

РАЗОМ 1 57791 - 53,4
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в) орендодавець не погоджується повертати 
орендареві кошти в частині проведених по
ліпшень.

У даному випадку у орендаря виникає відразу 
кілька проблем: продовжувати нарахування 
амортизації і зносу чи ні, коли об’єкт основних 
засобів вибув разом з поверненими орендованими 
активами? Якщо ні, тоді за рахунок яких джерел 
списати недоамортизовану частину об’єкта? Чи 
не розцінить податкова адміністрація цей факт як 
безоплатну передачу цінностей, на яку повинні 
збільшуватися валові доходи для оподаткування, 
а також виникає об’єкт для нарахування податку 
на додану вартість?

У світовій практиці застосовується аналогічна 
методика відшкодування витрат на поліпшення 
орендованих основних засобів. Однак амортизація 
по них нараховується не за звичайними нормами, 
встановленими для власних основних засобів, а 
за спеціальними розрахунковими з врахуванням 
строків оренди чи служби проведених поліпшень 
(залежно від того, який з них є коротшим).

На нашу думку, запровадження в Україні анало
гічного порядку списання витрат на поліпшення 
орендованих основних фондів дозволило б забез
печити відповідними фінансовими ресурсами вкла
дення коштів в об’єкти, одержані на лізинговій основі, 
і ліквідувати наведені вище неврегульовані питання.

S um m ary

laroslav Krupka

PROBLEMS OF INTRODUCING OF INNOVATION 
PROGRAMS UNDER CONDITIONS OF LICING

The problems of lising investing, m ethodology of accounting of Using paym ents are observed. New ideas about 
amortization of objects of financial lising by linear m ethods, taking into account normative period of equipm ent life, are 
being proposed. Amortization of expenditures for the improvement of rented equipm ent is to be conducted according 
to the period of exploitation of such  machinery, that are defined by the contract.
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( Ч е р н ів ц і)

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Науково-технічний прогрес і зростання народо
населення викликають різке загострення взаємо
відносин природи і людини. Стратегія -  “не чекати 
милості від природи”, не турбуючись про її охорону, 
призводить до різкого погіршення навколишнього 
середовища й до швидкого виснаження природних 
ресурсів. Раціональне природокористування та 
охорона навколишнього середовища стають дедалі 
актуальнішими, поступово займаючи перший ряд 
серед глобальних проблем сучасності [5].

Інтенсивність проходження інноваційних процесів 
у країнах світу істотно загострює екологічні проблеми 
суспільства. Застосування сучасних технологій при
скорює екологічну кризу через її зростаючу мате
ріале- та енергомісткість, а також через зростання 
забруднень, що надходять у навколишнє середовище 
в результаті їх використання. Проте тільки шляхом 
інноваційного розвитку можна досягти гармонії у 
відносинах між людиною і природою. Успіхи науково- 
технічного прогресу, зокрема -  впровадження 
рециклічних (безвідходних) технологій, використання 
якісного устаткування, освоєння сучасних методів 
очищення -  дозволяють зменшити шкідливі викиди 
в атмосферу, обмежити використання у виробництві 
важко поповнюваних ресурсів [4].

Протягом останнього десятиліття і науковці, і 
політики дійшли згоди втому, що розв’язання гло
бальних і національних природоохоронних проблем 
неможливе без нового погляду на роль і форми 
економічного розвитку. У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро 
відбулася Конференція ООН з навколишнього 
природнього середовища та розвитку, де керівники 
179 країн світу, включаючи Україну, ухвалили 
всесвітню програму дій -  Порядок дня на XXI 
століття. У його 27 принципах визначено права та 
зобов’язання країн у справі переходу суспільства на 
сталий (самовідновлювальний) розвиток економіки 
та способу життя, коли має настати збалансованість 
природокористування та можливостей навко
лишнього для людини середовища проживання.

Україна за роки, які минули від часу конференції 
в Ріо-де-Жанейро, все ще посідає одне з перших 
місць у світі за рівнем споживання енергії, води, 
залізної руди та інших корисних копалин на одиницю 
ВВП, а також за обсягами виробництва промис
лових відходів на душу населення [5]. Питома вага 
важкої промисловості з її ресурсномісткими 
технологіями, становить в економіці України 61% 
ВВП (порівняно з 34% -у країнахЄС) [11].

Сировинна та напівфабрикатна спрямованість 
промислового виробництва -  це не тільки низька 
його рентабельність. Це й висока енергоємність

національного продукту, і непомірне техногенне 
навантаження на природне середовище. За 1991- 
1999 рр. енергоємність ВВП зросла майже вдвічі. 
Зараз вона у 10 разів вища, ніж в країнах ОЕСР [3].

Крім того, щороку атмосфера, водні і земельні 
ресурси забруднюються близько 100 млн.т. шкід
ливих речовин. Загальна маса накопичених на тери
торії України відходів -  понад 5 млрд.т., а площа 
земель, зайнята ними, становить уже 160 тис.га. 
Незважаючи на падіння темпів виробництва, триває 
процес прогресуючого нагромадження відходів і в 
промисловому, і в побутовому секторах. І тільки 
частина відходів, яка не перевищує 10-12% їх 
утворення, дістає застосування як вторинні ресурси. 
Якщо врахувати, що місця складування і накопичення 
відходів заповнені до проектного обсягу або взагалі 
переповнені, а технологія їх складування і знешко
дження -  вкрай незадовільного рівня, то неважко 
передбачити ще о д и н -“токсичний” Чорнобиль [2].

Інноваційною діяльністю перестала займатись 
переважна більшість промислових підприємств 
(таблиця 1). Катастрофічних розмірів набуло 
фізичне і моральне старіння основних виробничих 
фондів. За роки кризи обсяг інвестицій зменшився 
майже в 5 разів, реальне зношення основних фондів 
у провідних галузях складає 60-70%, в енергетиці, 
на транспорті та у деяких інших галузях воно 
наблизилося до критичних параметрів [3].

Таблищ 1
Промислові підприємства України, 

що впроваджувати інновації [8]
(підприємств)

1997 р. 1998 р. ! 1999 р.
Всього у від

сотках 
до за
гальної 

кількості

Всього у від
сотках 
до за

гальної 
кількості

всього у від
сотках 
до за

гальної 
кількості

В сього 1655 X 1503 X 1376 X
у т.ч. -  про
водили ком
плексну меха
нізацію й ав
томатизацію 
виробництва

171 10.3 185 12.3 166 12.1

- впроваджу
вали нові тех
нологічні 
процеси

571 34.5 437 29.1 371 27,0

з них мало- 
відходні ре- 
сурсозберіга 
ючі та  без
відходні

241 14,6 170 11,3 162 11,8
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Нестабільність фінансового стану промислових 
підприємств обмежує їх можливості впровадження 
інновацій. Так, протягом 2000 р. інноваційною 
діяльністю займалися 55 (28,9%) промислових 
підприємств Чернівецької області. З них тільки 15 
(7,9%) підприємств впроваджували нові технологічні 
процеси, а кожне четверте -  освоювало нові види 
продукції. За 2000 р. підприємства області впро
вадили 23 нові технологічні процеси, з них третина 
маловідходні та ресурсозберігаючі (таблиця 2 ) [7].

Застарілі основні фонди екологічного призначення, 
очисні споруди, які відслужили свій строк, часто не 
витримують ритму роботи або виходять з ладу.

Таблиця 2
Впровадження нових технологічних процесів 

у промисловості Черніцецькоїобласті 
(по районах) [7]

(процесів)
В провадж ення

нових
техн ологіч н и х

процесів

у т.ч. 
м аловідходних, 

р есурсозбер і
гаю чих, 

безв ідходн их
1999 р. 2000 р. 1999 р. 2000  р.

П о області 20 23 9 8
В т.ч. м .Ч ерн івц і 16 15 8 4

-Заставн івський 2 •л-) 1 -
-К ельм енецький - 1 1 1
-Н овоселицький - 1 - 1
-П утильський - ! - 1
-С окирянський - 1 - -
-С торож инецький - 1 - -

-Г ерцаївський 1 - - -

Це є причиною залпових скидів і екстремально 
високого забруднення навколишнього сере
довища. У 1997 р., наприклад, органами Мінеко- 
безпеки України зафіксовано 137 випадків залпо
вих аварійних забруднень природного середовища, 
які завдали йому шкоди на суму 32 млн. грн, що в 
4,3 раза більше суми шкоди у 1996 р. [2].

Слід сказати, що подібні проблеми характерні 
для багатьох постсоціалістичних країн. Так, 
зокрема чергова екологічна катастрофа сталася в 
Румунії. Річка Сірет, яка впадає в Дунай, виявилася 
зараженою ціаністими сполуками, що потрапили в 
ріку зі сховища великого заводу у місті Фальтичени, 
що виробляє миючі засоби. Збанкрутіле підпри
ємство тривалий час не займалося модернізацією 
сховищ хімікатів і ось наслідок - рівень зараження 
перевищує норми у 130 разів.

Хочемо наголосити на тому, що саме підпри
ємства -  банкрути та збиткові вимагають до себе 
особливої уваги. Адже за відсутності вільних 
обігових коштів неможливо не тільки впрова
джувати інноваційні технології, а й проводити будь- 
які інші роботи для забезпечення ресурсо-

екологічної безпеки виробництва. Це питання 
набуває все більшої актуальності через посилення 
негативних тенденцій щодо банкрутства підпри
ємств в Україні. Так, протягом 1996-1999 рр. 
кількість порушених справ про банкрутство зросла 
майже в два рази. Якщо у 1996 р. арбітражні суди 
порушили 6592 справи про банкрутство, з них щодо 
1691 справи прийнято постанови про визнання 
боржників банкрутами, то у 1997 р. відповідно-  
9645 та 4107, у 1998- 12281 та 4525, а у 1999 р.- 
12618 та 6244. Зростання кількості банкрутств є 
наслідком глибокої системної кризи, яка прояв
ляється, з одного боку, в негативних фінансових 
результатах, а з інш ого -  в їхній неплато
спроможності (таблиця 3).

Таблтія З
Частка збиткових підприємств 

в економіці України [9]
(%)

Рік З ага л ьн и й
п о к азн и к

П р о м и сл о в ість Б у д ів н и ц тв о С іл ьс ьк е
го с п о д ар ств о

1992 9,5 3,7 3,3 0,7
1993 8,3 4 ,0 3,6 1,0
1994 11,4 6,5 4,5 5,7
1995 2 2 ,2 11,5 9,8 28 ,3

1996 43 ,0 30 ,0 31 ,7 66 ,0
1997 53 ,4 45,1 4 4 ,6 80,1
1998 54,5 53 ,9 4 8 ,2 70,0

У Ч е р н ів е ц ь к ій  о б л а с т і  ч а с т к а  з б и т к о в и х  
п ід п р и єм ст в  ск л ад ал а  у  1999 р. -  51 % (52326 тис. 
грн. зб и т к ів ), а  у  2000 р. -  48% (60004 т и с . грн. 
зб и т к ів ) [7].

Л о г іч н и й  н а с л ід о к  з б и т к о в о с т і  б а г а т ь о х  
п ід п р и є м с т в  -  ц е  к а т а с т р о ф іч н е  з р о с т а н н я  
к р е д и т о р с ь к о ї т а  д е б іт о р с ь к о ї  за б о р г о в а н о с т і  
с у б ’єк т ів  г о сп о д а р ю в а н н я . С т а н о м  на п оч аток  
2 0 0 0  р. к р еди тор сь к а  за б о р г о в а н іс т ь  м а й ж е  в 2 
рази  п ер ев и щ ув ал а  ВВП к р аїн и , а д е б іт о р с ь к а  - в
1,5 р а за . Б л и зь к о  55%  д е б іт о р с ь к о ї  т а  60% 
к р ед и т о р сь к о ї за б о р г о в а н о ст і п р о ст р о ч ен о . Коли  
ж б о р ж н и к  н есп р о м о ж н и й  вч асн о  виконати св о ї 
пл атіж ні з о б о в ’язання, т о  ц е  сл у г у є  п ід ста в о ю  для 
п о р у ш ен н я  проти н ь о го  сп р ав и  п р о  бан к р ут ст в о

[9].
З агал ь н і п р и ч и н и  н е п л а т о с п р о м о ж н о с т і та 

б а н к р у т ст в а  ук р а їн сь к и х  п ід п р и єм ст в  зум ов л ен і 
в п л и в о м  як з о в н іш н ь о г о , т а к  і в н у т р іш н ь о г о  
с е р е д о в и щ а .

Д о  ф а к т о р ів ,  щ о  в і д о б р а ж а ю т ь  в п л и в  
зо в н іш н ь о г о  сер ед о в и щ а , с л ід  в ід н ест и :

- ф о р с о в а н у  л іб е р а л і з а ц ію  е к о н о м іч н о ї  
д ія л ь н о ст і в у м о в а х  в ід су т н о ст і к он к урен ц ії;

- н е д о с т а т н ій  р о з в и т о к  р и н к о в о ї  
ін ф раструктури;

- н епередбач уван і зм ін и  н орм ативн о-правової 
бази;

- непристосованість українських підприємств
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до існування в умовах ринкової економіки, 
зумовлену розглянутими вище причинами;

- значне зменшення сукупного попиту на 
продукцію вітчизняного виробництва у зв’язку з 
падінням купівельної спроможності населення та 
споживачів інших категорій;

- відсутність протекціоністської політики з 
боку держави.

Внутрішні фактори, що визначають кризовий 
стан підприємства, можуть бути зведені до двох 
основних груп:

1) відставання від вимог ринку (за асорти
ментом, що пропонується, за ціною, якістю та ін.);

2) незадовільне фінансове керівництво підпри
ємством [6].

Узагальнення поточної практики господарської 
діяльності дозволяє виділиш типові ситуації, в 
яких знаходяться підприємства в Україні:

збиткові підприємства, колишній власник 
яких (держава) не має змоги змінити ситуацію;

• збиткові підприємства, котрі з політичних, 
соціальних та інших причин не можуть бути 
ліквідовані;

• підприємства з великими “старими борга
ми” (соціальна сфера, навколишнє середовище);

підприємства-монополісти (наприклад, 
підприємства в галузі енергетики);

• безнадійні підприємства, що не мають 
шансів на існування навіть при умовах інвестицій;

Ситуація, що виникла вимагає, якнайшвидшого 
реагування. З одного боку, нагальна потреба 
забезпечити екологічну безпеку регіону, країни, а 
з іншого боку, величезна кількість збиткових 
підприємств, над якими нависла загроза банкрут
ства, і які не в стані власними силами забезпечити 
хоча б свою фінансово-економічну, а не те щоб 
піклуватись про екологічну безпеку регіону і тим 
більше займатись інноваційною діяльністю.

Звичайно, для екологізації виробництва можна 
використовувати систему економічних регуляторів 
інноваційної діяльності, що успішно діють в країнах 
західної Європи та Північної Америки. До таких 
регуляторів слід віднести ті, що стимулюють 
діяльність підприємств у сфері екологізації (піль
гове оподаткування, кредитування, прискорена 
амортизація, субсидії тощо), так і ті, що приму
шують підприємства стежити за екологічним 
станом господарської діяльності (плата за викиди 
забруднюючих речовин у навколишнє середови
ще, за використання природніх ресурсів, за за
стосування екологічно шкідливих технологій) [4].

Ці заходи прийнятні для успішно функціо
нуючих підприємств. Неплатоспроможним під
приємствам, що знаходяться на порозі банкрут
ства, вони не дуже допомагають. Звісно, такі 
підприємства можна було б взагалі закрити, але 
це не гарантуватиме, що застарілі основні фонди 
сховищ відходів та інших подібних споруд не

призведуть до чергової екологічної катастрофи. 
До того ж, дане підприємство може мати стра
тегічне значення для регіону, країни. Ми впевнені, 
що закриття таких підприємств і приховування їх 
проблем під “саркофагом” не вирішить основну 
проблему - екологічну безпеку регіону. Слід вжити 
заходи, що справді допом ож уть виріш ити 
проблеми екологізації виробництва, не втруча
ючись у його фінансову та господарську діяль
ність. Ми вважаємо, що доцільною є ліквідація 
тільки безнадійних підприємств і фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок коштів від 
продажу його майна, а якщо цих коштів не виста
чить -  за рахунок бюджетів місцевих Рад або 
держави (згідно пункту 2 Статті 11 Закону України 
“Про підприємства в Україні”).

На нашу думку, при формуванні економічного 
механізму екологізації в Україні за основу можна 
взяти досвід Японії, де механізм економічного 
заохочення підприємств при проведенні приро
доохоронних заходів базується на наданні цільових 
пільгових (з розрахунку 5-7% річних) довгостро
кових (на 10-20 рр.) кредитів через державні 
кредитні корпорації для закупки очисного устат
кування та будівництва природоохоронних споруд. 
Дрібним та середнім приватним підприємствам 
такі кредити надаються на суму до 80% від 
вартості необхідного устаткування, а великим 
підприємствам - на суму 50%. Широко застосо
вується пільговий режим прискореної амортизації 
для екотехнологій та очисного устаткування -  у 
перший рік дозволяється списувати 50% їх вартості. 
Для малих та середніх підприємств, що засто
совують очисні споруди, у перші три роки дозволено 
амортизувати до 30% їх вартості. Це - найпіль- 
говіша амортизаційна політика порівняно з усіма 
країнами світу, яка дозволяє підприємствам швидко 
обертати інвестиційні ресурси і стежити за науково- 
технічним прогресом у даній сфері [4].

Пріоритетними напрямами співробітництва всіх 
держав світу щодо ефективного розв’язання 
ресурсо-екологічних і соціально-економічних 
проблем у найближчій перспективі повинні стати:

1) цілеспрямований та ефективний пошук 
альтернативних джерел енергозабезпечення, 
запровадження у всіх галузях і сферах економіки 
енергозберігаючих процесів, способів та методів 
економного витрачання енергії;

2) розроблення та застосування ресурсозбе
рігаючих, екологічно чистих і безвідходних (мало- 
відходних) методів, способів екологобезпечного 
ведення господарської діяльності, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів;

3) вжиття широкомаштабних заходів з повтор
ного залучення до господарського обороту, утилізації 
та знешкодження виробничих та невиробничих 
відходів, а також застосування ефективних, 
екологобезпечних способів їх захоронения;
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4) всебічне сприяння екологоспрямованого 
бізнесу промисловості екологогічного очищення, 
випуску ефективного природоохоронного устатку
вання нових поколінь, формування розгалуженої 
екологогічної інфраструктури [10].

Зважаючи на це, міжнародні фінансові струк
тури, надаючи фінансову допомогу чи довго
строкові кредити країнам, що розвиваються, і з 
перехідною економікою, мають посилити увагу до 
вирішення ними питань ресурсо-екологогічної 
безпеки і сталого розвитку. Перевага при цьому 
має надаватися тим реципієнтам і тим напрямам 
інвестування господарських заходів, які поряд з 
розв’язанням гострих економічних, фінансових та 
соціальних проблем активно сприяють практичній 
реалізації моделі сталого розвитку і підвищенню 
національних рівнів ресурсо-екологогічної безпеки.

Розвинутим в економічному відношенні держа
вам світу, які в останні два десятиріччя досягай іс
тотних успіхіву подоланні ресурсо-екологогічної кри
зи, також слід уважно поставитися до вирішення 
гострих ресурсо-екологогічних проблем у зазначе
них країнах. Фінансово-економічна і науково-технічна 
допомога їм у модернізації матеріапо-технічної бази 
промислового та аграрного виробництва, раціона
лізації природокористування й охорони навколиш
нього середовища повинна зростати у міру загост
рення глобальної ресурсо-екологогічної кризи [10].

Питання екологічної безпеки неплатоспромож
них екологонебезпечних підприємств залишається 
й надалі відкритим і вимагає до себе особливої

уваги та відповідних дій держави, підприємців та
науковців як України, так і інших, особливо
постсоціалістичних країн.
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S um m ary

Valentyna Nykyforak, Inna Hulej, 
Natalija Jermakova

INNOVATIVE COMPOUND OF ECONOMIC SAFETY OF THE INSOLVENT ENTERPRISES

Problems of ecological safety of the insolvent enterprises are exam ined. The fact is that majority of the industrial 
enterprises in Ukraine interrupted innovative activity. The reason  of this is unstable financial state of industrial 
enterprises. Factors (internal, external) of insolvency and bankruptcy of Ukrainian enterprises are exam ined, priority 
directions of cooperation of all sta tes  in the world concerning the effective resolution of resource-ecological and 
socia l-econom ic problem s are defined.
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П е т р о  Н ік іф о р о в  
( Ч е р н ів ц і)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Оцінка результативності використання гро
шово-кредитних інструментів, що застосовуються 
в регулю ванні на м акрорівні, свідчить про 
необхідність досліджень у напрямку обґрун
тування системи таких інструментів, що прямо 
чи опосередковано регулюють відтворювальні 
процеси в регіоні. Ці грошово-кредитні інстру
менти повинні сприяти формуванню соціально- 
економічного потенціалу регіональної політики, 
активізувати процес його саморозвитку як у 
системі національного, так і міжнародного поділу 
праці. У сукупності з економічними методами та 
грошово-кредитними інструментами макрорівня 
вони можуть являти собою гнучкий механізм 
регулювання, що підтримує точки економічного 
зростання у регіоні.

Кожна регіональна систем а є частиною  
національної економіки в цілому, тому її розвиток 
залежить від зв ’язків та відносин з іншими 
регіонами, з одного боку; та від тісноти взаємо
зв’язків і активності взаємодії всіх її ланок - з 
іншого. Ці умови забезпечуються вертикальними 
та горизонтальними зв’язками та відносинами. 
Тільки взаємодія цих двох груп зв’язків забез
печує відкритий характер регіонального відтво- 
рювального процесу.

В ідеальному варіанті вертикальні зв ’язки 
виконують регулюючі функції, націлюючи кожну 
регіональну систему на виконання її головного 
завдання: участь у територіальному розподілі 
праці, розвиток своєї економіки у відповідності з 
інтересами та безпекою економіки всієї країни. 
Вертикальні зв’язки та відносини не статичні, 
вони змінюються в залежності від конкретної 
історичної стадії розвитку економіки, від рівня 
демократизації управління та регіоналізації 
управлінських рішень. Дослідники виділяють, як 
правило, дві групи або два рівні вертикальних 
зв’язків. Перша група -  зв’язки та залежності, 
які виступаю ть реглам ентую чою  основою  
функціонування регіональної системи: спеціа
лізація господарювання, доля національного 
доходу (ВВП), що спрямовується на розширене 
відтворення, товарні та грош ові ринки, за 
допомогою яких формуються матеріальні умови 
життєдіяльності, інструменти та методи, що 
регулюють фінансово-кредитний сектор економіки 
та грошовий обіг тощо. Друга група -  зв’язки, що 
забезпечую ть функціонування та розвиток 
одиничних відтворювальних процесів, тобто 
діяльність господарюючих суб’єктів у регіоні: 
технічна та технологічна політика, інвестиційна

політика, внутрішньогалузеве та міжгалузеве 
координування, зовнішньоекономічний аспект 
розвитку виробництва тощо.

Природа горизонтальних зв’язків така, що 
асоційовані на території підприємства є не тільки 
ланками галузевих систем, але й елементами 
регіональної системи. З метою впорядкування 
поняття про горизонтальні зв’язки та відносини, 
на наш погляд, їх доцільно зводити у відтво
рювальні цикли з високим рівнем локалізації.

Управління регіональним відтворювальним про
цесом можна визначити як сприяння формуванню 
та функціонуванню горизонтальних зв’язків і відно
син, причому порушення цих зв’язків внаслідок 
адміністративних дій або лобіювання інтересів 
будь-якої ланки може призвести до конфліктів.

Г іпотетично регіональну систему можна 
уявити як систему з достатньою мірою замкне
ності, бо як і в будь-якій системі відносин тут 
присутній певний елемент абстрагування. Звідси, 
напевне, регулювання економічними процесами в 
регіоні може бути зведено до регулювання 
взаємодії фаз відтворення: власне виробництва, 
розподілу, обміну та споживання .

На кожну фазу відтворення впливають як 
горизонтальні, так і вертикальні відносини та 
зв’язки. Так, формування матеріальних і товарних 
ресурсів та їх відтворення неможливо замкнути 
на внутрішньорегіональні управлінські завдання. 
Між тим, ефективність використання цих ресурсів 
багато в чому залежить від внутрішньорегіо- 
нальних зв’язків.

Аналогічне і відтворення фінансово-грошових 
ресурсів. Якщо загальна політика грошового обігу 
формується і задається монетарно-правовими 
нормами на макрорівні, то прискорення оберне- 
ності грошових ресурсів, встановлення правильних 
пропорцій між попитом на гроші та його пропози
цією - це суть відтворювального циклу з високим 
рівнем локалізації.

Формування та функціонування системи циклів 
стає можливим при розвитку регіонального 
економічного механізму стосовно кінцевих цілей 
відтворювального процесу. Кожен такий цикл 
може розглядатись як відносно самостійна струк
тура зі своїми цілями. Але при цьому треба 
враховувати його роль у регіональному відтворю- 
вальному процесі при взаємодії з іншими циклами, 
тобто його місце в системі відтворювальних 
циклів з високим рівнем локалізації.

У системі локальних циклів, регулювання яких 
повинно входити в компетенцію регіональних
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органів управління, можна окремо виділити: 
відтворення інвестиційно-будівельного процесу, 
відтворення та ефективне використання природ
них ресурсів і охорона навколишнього середо
вища; відтворення грошових і фінансових ресурсів; 
відтворення наукового та освітнього потенціалу; 
відтворення та ефективне використання трудових 
ресурсів. Усі ці відтворювальні цикли необхідно 
розглядати як єдину систему взаємозалежних і 
взаємодіючих циклів.

Відтворювальним циклам з високим рівнем 
локалізації притаманні особливості, які визна
чаються специфічними соціально-економічними 
характеристикам и  регіону; ці особливості 
визначають місце певного циклу у регіональному 
відтворювальному процесі. Формуючи концепцію 
регулювання, потрібно враховувати ці особливості, 
тому що вибір важелів впливу повинен активно 
стимулювати базові фактори функціонування і 
розвитку регіону. Кожний відтворювальний цикл, 
як і рівень управління, має певний специфічний 
набір інструментів і методів регулювання. Зав
дання керуючих органів регіону як центра регу
лювання і водночас об’єкта управління в системі 
вертикальних зв ’язків полягають у тому, щоб 
забезпечити ефективне використання інстру
ментів макрорівня в узгодженні з існуючими 
важелями мезорівня. В залежності від кінцевої 
мети певного етапу розвитку національної еко
номіки ранжуються цілі відтворення територі
альних систем, формування ресурсів функціо
нування (поточного споживання) та ресурсів роз
витку (інвестиції), інструментів і методів регулю
вання цих процесів та явищ, об’єктів впливу.

В реальному ланцюгу зв’язків і залежностей 
відтворювальні цикли беруть участь у процесах, 
що виходять за межі тер и то р іал ьн о -ад м і
ністративних утворень. Кожен цикл у певній мірі 
відкритий, тому зв’язує внутрішньорегіональні 
відносини та залеж ності з інтересам и, що 
надходять від інших регіональних систем, країни 
в цілому, міжнародної інтеграції.

Систематизація територіальних проблем, що 
вимагаю ть свого виріш ення в перспективі, 
дозволяє створити своєрідне “дерево цілей”, яке 
відображає послідовність у виділенні окремих 
завдань із загальних, тобто структурно зв’язати 
локальні відтворювальні цикли між собою у 
відповідності з ієрархічними рівнями та пріори
тетами розвитку національної економіки. Кожне 
завдання або їх  сукупність відображ ається 
конкретним показником ( або їх  системою ), 
кількісним параметром, який визначає майбутній 
стан розв’язання даної проблеми. Відповідно до 
цільових параметрів розвитку застосовується 
система інструментів і методів регулювання 
процесами, що, як правило, веде до зміни ролі 
центрів управління.

В умовах незалеж ної України, в процесі 
реформування економіки регіони країни втратили 
в цілому гарантовану підтримку держави, але не 
набули при цьому внутрішніх джерел і механізмів 
підтримки та розвитку своєї соціально-економічної 
системи. В СРСР принципи формування фонду 
розвитку регіонів був таким: союзний та рес
публіканський центри повністю визначали і 
гарантували формування фондів споживання та 
нагромадження за рахунок централізованого 
перерозподілу сукупного продукту та націо
нального доходу. Інструменти грош ово-кре
дитного функціонування економіки, що вико
ристовувались, їхні кількісні параметри, були 
“прив’язані” до обороту матеріальних цінностей, 
динаміки та структури ВВП. Регіональний аспект 
не приймався до уваги, таке своєрідне “недоре- 
гулювання” руху грошових і фінансових потоків у 
регіонах компенсувалось застосуванням адмі
ністративних заходів, які “виправляли” дисбаланси 
цього руху.

Етап реформування економіки не вніс будь- 
яких суттєвих змін в ідеологію регулювання. 
Акцент, як і колись, робиться на макрорівень без 
урахування особливостей та стратегій регіонів. 
Такий підхід апріорі не націлений на узгодження 
загальносистемних цілей та зв’язків на різних 
ієрархічних рівнях відтворення валового продукту. 
Інструментарій ,адекватний таким цільовим 
установкам, формується, виходячи з певних умов 
та вимог:
- максимальна дієвість, тобто спроможність 
найточніше реалізувати цілі грошово-кредитного 
регулювання;
- рівномірність впливу -  виділення однорідного 
типу інструментів та їх можливих похідних;
- нейтральність, тобто рівномірний, однаковий 
вплив;

Критично оцінюючи дієвість такого механізму 
формування системи регуляторів, необхідно 
виділити такі особливості. По-перше, грошово- 
кредитні інструменти, як орієнтири регулювання 
є первинними по відношенню до завдань еко
номічного росту. По-друге, монетарна влада 
(НБУ) не може повністю контролювати пропо
зицію грошей, оскільки комерційні банки самі 
визначають величину надлишкових резервів, що 
кінцево впливає на мультиплікатор грошової маси. 
Крім цього, відсутня систем а м оніторингу 
грошового ринку, фінансового стану та потреб його 
суб’єктів, тому НБУ не може передбачати обсяг 
кредитів, які будуть надані комерційними банками; 
аналогічно не враховується і поведінка населення, 
чиї заощадження є потенційним інвестиційним 
ресурсом економіки.

По-третє, якщо звести ефективність викори
стання грош ово-кредитних інструментів до 
результатів управління грошовою масою, то
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маємо достатньо високу результативність. Вона 
демонструє бажану оцінку зміни грошової маси у 
відповідності з макроекономічними показниками. 
Однак подібна оцінка стала, на наш погляд, однією 
з причин загострення платіжних відносин у 
регіонах і в країні в цілому.

По-четверте, на мотиваційний механізм попиту 
та пропозиції ресурсів на грошовому ринку 
безпосередньо впливає емісія. Емісія, як регуля
тор сукупної пропозиції, аналогічна податкам. Як 
надмірно високі податки провокують товаровироб
ників і продавців обертати частину грошових 
коштів поза офіційним обліком по так званих 
“тіньових” каналах економіки, так і емісія, що 
перевищує межі природних потреб виробництва, 
приводить до розбалансування попиту і пропозиції 
на грош овому ринку, а отже, не виклю чає 
формування “локальних” ринків офіційно не 
облікованого товарно-грош ового обігу. Для 
попередження подібних результатів необхідно при 
розрахунках величини емісії поряд з іншими 
враховувати фактор часу, який би відображав 
особливість і пріоритети виробничо-інвестиційного 
змісту певного часового етапу розвитку регіону.

По-п’яте, критерії виділення тих чи інших 
інструментів ( традиційні або не традиційні, 
адміністративні або селективної дії, прямої або 
опосередкованої ), на наш погляд, достатньо 
відносні і слабо пов’язані з цільовим (кінцевим) їх 
призначенням -  спроможністю результативно 
впливати на виконання завдань економічного 
розвитку з урахуванням особливостей та взаємо
зв’язків усього процесу відтворення .

Водночас можна виділити якість кожного 
інструменту, тобто зручність користування ним, 
яка ніяк не пов’язана з його реальною ефектив
ністю. Вірогідно, якість є критерієм ефективності 
інструментів для цілей діяльності НБУ, передба
чених законом “Про Національний банк України”: 
забезпечення стабільності гривні, розвиток і 
зміцнення банківської системи, забезпечення 
ефективного та безперебійного функціонування 
системи розрахунків.

Такий логічний підхід веде до розуміння того, 
що треба розрізняти ефективність інструментів як 
таких та ефективність їх використання для цілей 
економіки. Тоді виникає об’єктивна необхідність 
враховувати результати використання інструментів 
у конкретних економічних ситуаціях, не тільки на 
макрорівні, але і в регіонах, і коригувати у зв’язку з 
цим напрямом і зміст принципів формування 
системи показників та максимальної дієвості їх. 
Тільки при такому підході інструменти набувають 
якості інструментів розвитку. Останнє принципово 
важливе, тому що процес застосування того або 
іншого грошово-кредитного інструменту створює 
ілюзію максимальної його ефективності, закладеної 
в самій природі такого інструмента.

Аналіз у значній мірі специфічних проблем і 
тенденцій розвитку економіки будь-якого регіону, 
як основи та стим улятора об ігу  грош ових 
ресурсів, свідчить, що з ’являється необхідність 
виділення системи показників грошового ринку на 
мікрорівні (регіон), яка б відображала моделі 
перспективного розвитку економіки та стиму
лювала точки економічного зростання у відтворю- 
вальному процесі. Ця система не повинна містити 
набір якихось оригінальних грошово-кредитних 
інструментів, що ніколи раніше не використо
вувались у регіональному відтворювальному 
механізмі, а, навпаки, базуватись на показниках 
історично відомих, таких що застосовуються у 
реальному економічному процесі.

Комплекс важелів регулювання грошового 
обігу в регіоні включає інструменти, що забез
печую ть підтримання системи мезорівня у 
відносно рівноважному стані з точки зору руху 
товарних і грошових потоків та інструменти, що 
сприяю ть розвитку системи в середньо- та 
довгостроковій перспективі.

До першої групи входять емісійний оборот 
готівки та кредитних грошей короткострокового 
змісту, до другої - відсоткові ставки по довго
строкових та середньострокових кредитах, 
боргових зоб ов’язаннях у вигляді позик та 
капіталовкладень. У сукупності з адміністра
тивними заходами (квотування експортної 
продукції, обмеження бартерного обміну у 
прикордонній торгівл і тощ о) та  методами 
фіскальної політики (у т.ч. через напрямки бю
джетного фінансування) діє жорстка по вертикалі 
система управління грошовими потоками. Але 
така систем а регулю вання о б ’єктивно не 
сприймається в значній мірі існуючою в Україні 
моделлю розвитку економіки.

Відомо, що будь-яка модель розвитку, у тому 
числі й моделі, що рекомендуються вітчизняним 
реформам, є спрощеним, абстрактним відобра
женням реальності, тому жодна модель не може 
бути абсолютною, вичерпною, всеохоплюючою. 
О днак за їх  допом огою  м ож на визначати 
комплекс альтернативних способів управління 
динамікою ендогенних змінних. Практичний 
досвід свідчить, що існуюча система грошово- 
кредитних інструментів, як провідних регуляторів 
досягнення кінцевих цілей макроекономічного 
розвитку, не реагує на ризики, які йдуть від 
мезосистем і викликаю ть зміни у грошових 
потоках. За “кадром” оцінки ключових індикаторів, 
що характеризують розвиток макроекономіки, 
залишились характеристики факторів і особли
востей функціонування регіональних економік, 
тобто рівень розвитку передумов для ефективної 
дії прийнятої моделі розвитку. Оцінка макроеко- 
номічної моделі повинна здійснюватись не за 
критерієм нинішньої привабливості або непри-
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вабливості для економ іки , а за критерієм  
корисності у процесі пізнання економічної 
динаміки та управління показниками.

Певне коригування цілей грошово-кредитної 
політики в Україні 2000-2001 рр. передбачає 
підтримання грошової маси темпами, адекват
ними динаміці ВВП з урахуванням стану платіж
ного балансу. Об’єктивність вибору такої проміж
ної мети макроекономічної політики визначається 
всім ходом реформування вітчизняної економіки. 
Вплив грош ової маси та номінального ВВП 
залиш ається значним і стійким у відтворю- 
вальному процесі на макрорівні. Згідно з ієрархією 
цілей та завдань по вертикалі та компетенції у 
регулюванні зв’язків по горизонталі на регіональ
ному рівні об’єктивним є застосування системи 
грошово-кредитних важелів опосередкованого 
впливу у сукупності з заходами фіскального та 
адміністративного змісту. Останні необхідні для 
надання регульованому процесу або явищу 
характеру цілеспрямованої дії. Такими інстру
ментами можуть бути величини реальних відсот
кових ставок середньо- та довгострокових кре
дитних ресурсів, боргових зобов’язань фінансових 
агентів регіонального грошового ринку, що залу
чаються у формі позик і кредитних вкладень у 
сфери, які забезпечують точки економічного зрос
тання мезосистеми. Динаміка реальних ставок є 
своєрідним індикатором оцінки використання 
грошово-кредитного інструмента макрорівня та 
орієнтиром у коригуванні номінального розвитку 
прогнозованої відсоткової ставки.

Система грошово-кредитних інструментів, що 
використовуються, повинна базуватись на мето
дологічному принципі стимулювання грошових 
потоків і руху грошового капіталу у напрямку

нагромадження продуктивного (виробничого) 
капіталу і формування умов до перерозподілу 
накопиченого капіталу у цільові інвестиційні 
проекти. Реалізація таких проектів дає поштовх 
до зростання зайнятості, випуску продукції та 
доходів; з цих доходів знову фінансуються витрати 
економічних агентів, які повертаються у вигляді 
доходів до власників факторів виробництва і так 
далі, Причини та наслідки міняються місцями, 
набуваючи вигляду кругообігу на новому якісному 
рівні. Так формуються передумови для нагро
мадження виробничого капіталу на новій технічній 
основі. Цьому також повинна сприяти існуюча 
тенденція у відносному розмежуванні об’єктів 
державного впливу - державного та акціонерного 
з долею державного капіталу. Державна сфера 
повинна фінансуватись за рахунок спеціальних 
фондів держбюджету і в неї повинні входити 
проекти загальнорегіонального значення, не 
орієнтовані на отримання прибутку. Це проекти 
по розвитку інфраструктури, створення точок 
зростання в регіоні, фінансування соціальної 
підтримки населення.

В іншому ж економічна діяльність у регіоні 
повинна спиратись на ініціативу територій та 
підприємців. Зусилля держави при цьому повинні 
концентруватись у сфері законодавчого регулю
вання “правил гри” та забезпечення виконання їх 
усіма учасниками.
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S u m m ary

Petro Nikiforov

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF MONETARY 
AND CREDIT TOOLS OF REGIONAL DEVELOPMENT

The necesity of formation of the system of monetary and credit tools for regulating the economic processes on 
regional level is proven. Peculiarities of monetary mechanism of regional economy and system of indicators which 
would display the models of perspective development of the economy and stimulating of break-even point in 
reproduction process.

144 Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка



Л а р и с а  Ч е р ч и к  
( Л у ц ь к )

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ РЕНТИ 
ЯК ПЛАТИ ЗА РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ

В рекреаційному природокористуванні виділя
ють три типи рекреаційних ресурсів: природні, 
культурно-історичні, соціально-економічні [ 1 ].

Ще недавно при висвітленні проблем організації 
курортної та рекреаційної діяльності використову
вались терміни “умови рекреаційної діяльності”, 
“лікувальні фактори”, “об’єкти туризму та екскур
сій”. Характерною рисою цих понять було те, що 
вони визначали, перш за все, якісну сторону можли
востей організації відпочинку, доцільності викори
стання того чи іншого фактора. Довгий час ніхто 
не співвідносив рекреаційні умови та рекреаційні 
фактори з ресурсами. Це пояснюється двома при
чинами: незвичайністю характеристик об’єктів, які 
розглядаються в якості рекреаційних ресурсів, і 
тим, що сфера рекреаційного обслуговування не 
відносилась більшістю дослідників до системи 
господарства. Саме розвиток сфери рекреаційного 
обслуговування, як повноправної галузі господар
ства, поставив перед наукою питання про необхід
ність не лише більш глибокого розгляду проблеми, 
пов’язаноїз використанням рекреаційних ресурсів, 
а й чіткого формулювання понятгя рекреаційних 
ресурсів (РР). Відношення тих чи інших об’єктів 
до РР, як і до всіх інших видів ресурсів виробничої 
та невиробничої діяльності, повинно опиратись на 
такі фундаментальні критерії: суспільна потреба 
використання, технічно-економічна необхідність 
освоєння, рівень вивченості.

На основі цих критеріїв О.Мінц визначає 
природні ресурси як тіла і сили природи, які на 
даному рівні розвитку продуктивних сил і вивче
ності можуть бути використані для задоволення 
потреб людського суспільства у формі безпосе
редньої участі в матеріальній діяльності [2].

Отже, до природних рекреаційних ресурсів 
відносяться мінеральні води та грязі (спеціальні 
рекреаційні ресурси), кліматичні ресурси, акваторії 
морів, ріки та озера, ліси, рибальські та мисливські 
угіддя (багатоцільові рекреаційні ресурси).

В сучасних умовах надзвичайно важливим є 
пошук досконалого механізму господарського 
природокористування, визначення основних 
напрямків системи стимулювання, найважливі
шими елементами якої є економічна оцінка, ціна, 
плата за використання ПРР. Суть економічної оцінки 
природних ресурсів визначається специфікою їх 
споживчої вартості, яка трактується, з одного боку, 
як корисність, з іншого -  як носій вартості та 
речовий елемент багатства. Щоб рекреаційні ре
сурси стали споживчою вартістю, необхідна 
суспільна потреба в них, в продуктах і послугах,

які можуть бути отримані шляхом залучення цих 
ресурсів в рекреаційний процес.

О бм еж еність практично всіх природних 
ресурсів веде до необхідності вибору варіантів їх 
раціонального використання для потреб сільського 
господарства, пром исловості, будівництва, 
рекреації та інших сфер. Критерієм вибору повинна 
бути економічна оцінка природних ресурсів при 
порівнянні різних варіантів їх використання -  
альтернативна вартість.

Розглянемо два основні підходи при виборі 
критеріїв економічної оцінки: затратний, який 
передбачає оцінку витрат на освоєння ресурсів; 
рентний -  за результатами їх експлуатації.

В основі затратної концепції лежить положення 
про те, що вартісна оцінка рекреаційних ресурсів 
залежить від затрат на їх освоєння і відновлення. 
Бувають такі види оцінок, що грунтуються на 
затратній концепції:

- за витратами на заміщення рекреаційних 
ресурсів (витрати, які повинно понести госпо
дарство регіону, якщо територія вибуває з рекре
аційного використання і тоді підшуковується інша 
ділянка з еквівалентними ресурсами);

- за відтворювальною вартістю (як величина 
майбутніх витрат праці, які суспільству прийде- 
гься взяти на себе для часткового або повного 
відновлення втрачених ресурсів);

- за витратами відвідувачів (як витрати, на які 
згідні рекреанти для задоволення своїх потреб у 
відпочинку.

Затратні методи -  досить умовні, тому що в 
наш час дуже важко визначити величину необ
хідних витрат трудових і матеріальних ресурсів 
для відновлення порушених геоценозів.

Рентний підхід базується на концепції існу
вання диференційної ренти.

В рекреації, як і в інших ресурсомістких галузях, 
за рекреаційні ресурси повинна бути встановлена 
плата. Виділено три види платежів, які використо
вуються в практиці рекреаційного господарювання.

Перший вид платежів -  це відрахування за 
користування ПРР. Як вже відзначалось, для їх 
визначення можна використовувати затратний та 
рентний підхід.

Другий вид платежів -  це відрахування за 
наднормативне використання ПРР і за користу
вання загальною інфраструктурою.

Третій вид платежів -  це штрафні санкції, які на
кладаються безпосередньо на керівників рекреаційних 
закладів за невиконання ними встановлених вимог в 
організації та веденні рекреаційного господарства.
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У вітчизняній науковій літературі для визначення 
вартісної оцінки природних ресурсів більш детально 
розглядається саме рентний підхід. Так, Н.Мироненко 
вважає, що платою за рекреаційні ресурси є вилучен
ня диференційноїренти І [3]. Утворення диференційної 
ренти і обумовлене відмінностями в природній цінно
сті рекреаційних територій, джерел мінеральних вод і 
родовищ лікувальних грязей, обмеженістю кращих з 
них, різним місцезнаходженням відносно районів 
попиту. Величинадиференційноїренти і визначається 
як різниця між цінністю продукції, яка отримується 
при експлуатації природного ресурсу і нормативним 
рівнем індивідуальних приведених витрат на її 
виробництво при використанні цього ресурсу.

Нормативний рівень індивідуальних приведених 
витрат- це гранично допустимі витрати на приріст 
виробництва даної продукції у певному районі для 
певного періоду, так звані замикаючі витрати або 
кадастрові ціни. Схематичну залежність між 
рентною економічною оцінкою і параметрами, які 
її визначають, запропонував К.Гофман [4]:

I I  =  тах ( а

де Я  -  економічна оцінка природного ресурсу;
а  -  коефіцієнт, що враховує динаміку в часі 

показників Z, У, q;
</- коефіцієнт “продуктивності” природного 

ресурсу;
Z  -  замикаючі витрати (кадастрові ціни) на 

продукцію, отриману при експлуатації природного 
ресурсу;

У -  індивідуальні витрати на продукцію, 
отриману при експлуатації природного ресурсу.

Показники замикаючих витрат мають першо
чергове значення для оцінки рекреаційних ресурсів. 
Цей підхід можливо реалізувати через систему 
кадастрів рекреаційних ресурсів. В кадастрі 
рекреаційні ресурси ранжуються за цінністю, 
унікальністю, якістю, місцезнаходженням, доступ
ністю через бальну, вартісну, споживчу оцінку. Але 
створення кадастру -  складний, довготривалий і 
трудомісткий процес, до того ж, по відношенню до 
рекреаційних ресурсів не розроблено єдиних 
критеріїв. Недоліком цього підходу є те, що гірші 
ресурси, рекреаційні території отримують нульову 
оцінку, хоча їх використання необхідне та економічно 
доцільне. На думку представників “школи опти
мального планування”, дану проблему можна 
вирішити, якщо показником експлуатаційної цінності 
природних ресурсів вважати диференційну ренту II. 
Утворення диференційної ренти II пов’язано з 
додатковими капітальними вкладеннями при 
використанні рекреаційних ресурсів з метою 
підвищення їх рекреаційної цінності і, таким чином, 
підвищення прибутку від рекреаційної діяльності. 
Існує також думка, що необхідно брати до уваги 
обидва види диференційної ренти.

Розповсюдженою є пропозиція оцінювати продук
тивність природних ресурсів за виходом продукції 
на одиницю витрат або використовувати величину 
вартості валової продукції. Цей показник покладено 
в основу абсолютної економічної оцінки природних 
ресурсів. До того ж, дослідження ряду науковців 
свідчать про те, що величина оцінки за валовою 
продукцією і диференційною рентою збігається.

Кадастрова оцінка рекреаційних ресурсів необ
хідна і ця проблема повинна бути розв’язана. Але 
практична діяльність вимагає негайного вирішення 
питання впровадження плати за використання 
рекреаційних ресурсів. На основі цих викладок ми 
пропонуємо запровадити, як плату за використання 
рекреаційних ресурсів всіх видів, рекреаційну ренту. 
В багатьох моментах концепція рекреаційної ренти 
співзвучна з пропозиціями О.Козирєва щодо 
впровадження туристичної ренти [5].

Рекреаційна рента є додатковим прибутком або 
надприбутком. Умовою »'утворення є більш сприят
ливі природні чи соціально-економічні умови. Кількіс
на обмеженість і якісні відмінності рекреаційних ре
сурсів в умовах ринкової економіки породжують 
різницю в результатах господарського використання 
цих ресурсів, тобто суб’єкти господарювання отри
мують різну величину додаткового прибутку, що і є 
матеріальною основою рекреаційної ренти. В рекре
аційній сфері варто виділити три форми рекреаційної 
ренти: монопольну, диференційну, абсолютну.

Монопольна рекреаційна рента утворюється при 
використанні унікальних, екзотичних, виключної 
якості ресурсів, на які виникає посилений попит, що 
приводить до отримання надприбутків.

Основу диференційної ренти, як було зауважено, 
складають відмінності в якості, доступності, 
корисності рекреаційних ресурсів.

Вважаємо, що є необхідні умови і для утво
рення абсолютної рекреаційної ренти: якщо певну 
територію, об’єкт чи ресурс є можливість викори
стовувати в рекреаційних цілях, то вони вже 
володіють додатковою корисністю  і можуть 
приносити додатксівий прибуток. Ця обставина 
підкреслює особливу соціальну значимість навіть 
гірших рекреаційних ресурсів.

Оскільки рента -  це форма реалізації власності і 
додатковий прибуток стає рентою, коли поступає 
власнику ресурсів, постає питання про право присво
єння рекреаційної ренти. Власниками РР можуть бу
ти держава, муніципальна влада, рекреаційні устано
ви, приватні особи. Наданий час більшістю рекреа
ційних ресурсів володіє держава і муніципальна вла
да. Теоретично схема проста: монопольна рекреацій
на рента, що виникає при експлуатації особливо цін
них РР, які, як правило, є державною власністю, 
повинна привласнюватись державними, муніци
пальним органам влади та суб’єктами господарю
вання; диференційна і абсолютна рекреаційна рента, 
що виникає при експлуатації РР місцевого значення,
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присвоюватиметься місцевими органами влади та 
суб’єктами господарювання.

Дуже важливо уточнити, які РР є загальнодер
жавною власністю, а які -  муніципальною. Згідно 
цього уточнення складається схема -  кому, за які 
ресурси і в якій кількості буде відраховуватись рекре
аційна рента. Звичайно, тут не можливо запобігти 
зіткненню інтересів, але необхідно розробити такий 
механізм, який дав би можливість з максимальною 
ефективністю використовувати отримані кошти.

Рекреаційні підприємства вступають з власником 
РР в договірні економічні відносини, які можуть мати 
характер оренди. Цей договір повинен зацікавлювати 
всі сторони в максимально ефективному веденні 
рекреаційного господарства і обумовлювати право 
власника на отримання рекреаційної ренти, обсяги 
використання РР (згідно* науково обгрунтованої 
місткості) -  з однієї сторони, права користувача (на 
використання РР, управління, дохід і т. і.), відпові
дальність за наднормативне використання РР та 
дотримання екологічно безпечних умов ведення 
рекреаційного господарства-з іншої.

Важливим питанням є механізм стягнення рент
них платежів та їх використання. На нашу думку, рент
ні платежі варто вираховувати з загальної суми валової 
реалізації рекреаційних послуг, тому що їх величина 
залежить від інтенсивності, обсягів роботи рекреацій
них п ідприємств, а отже і від масштабів використання 
рекреаційних ресурсів. Процент вирахування не 
повинен перетворитись у “ярмо” розвитку рекреацій
ного господарства, тому ми вважаємо за можливе 
встановлення 10-ти процентної ставки. Ця ставка по
винна бути однаковою для всіх підприємств, незалеж
но від обсягів реалізації послуг: в організаціях з низьким 
рівнем реалізації буде стягуватись лише абсолютна 
рекреаційна рента; в організаціях з великими обсягами 
реалізації-всі три форми ренти. Таким чином, один 
норматив рекреаційної ренти поставить всі рекреаційні 
заклади в рівні умови господарювання.

Платежі повинні стягуватись зі всіх підпри
ємств, організацій та установ, (міжнародних 
організацій, спільних підприємств також), незалежно 
від підпорядкування, форми власності та організації 
господарської діяльності у визначений термін.

Використання платежів має бути виключно 
цільовим. Рекреаційна галузь -  одна з небагатьох, 
яка на даному етапі розвитку економіки України може 
стати на шлях саморозвитку, самофінансування,

самоуправління і швидко принести реальну вигоду 
державі в фінансовому, економічному та соціальному 
плані. Частина платежів (скажімо, 1/2) поступатиме 
в бюджет місцевих органів влади для фінансування 
розвитку рекреаційної інфраструктури, організації 
природоохоронних заходів, раціонального викори
стання рекреаційних ресурсів та інших цільових 
витрат. Інша частина -  залишатиметься рекреа
ційним установам для саморозвитку. Доцільно 
створити правовий механізм контролю за цільовим 
використанням рекреаційної ренти.

На нашу думку, рекреаційна рента в розмірі 10% 
від обсягу реалізації рекреаційних послуг не повинна 
обкладатись ніякими податками, якщо вона викори
стовується для інвестування рекреаційної галузі.

Отже, впровадж ення рекреаційної ренти 
дозволить:
- створити умови для вдосконалення економічних 
відносин у сфері природокористування;
- стимулювати раціональне використання рекреа- 
ційних ресурсів, забезпечити повноцінне їх 
відтворення та охорону;
- вирівняти умови господарювання рекреаційних 
організацій при використанні рекреаційних ресурсів;
- забезпечити розвиток інфраструктури відпо
відних територій;
- сформувати бюджетні та позабюджетні фонди 
для інвестування рекреаційної галузі;
- здійснити перехід рекреац ійної сфери до 
самофінансування, саморозвитку, самоуправління.

На нашу думку, дана новація сприятиме станов
ленню повноцінного ринку рекреаційних послуг, його 
ефективному функціонуванню та розвитку.
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FEATURES OF FORMATION AND INTRODUCTION OF THE RECREATION RENTS A S PAYMENTS
FOR RECREATIONAL RESOURCES

Necessity and the mechanism of introduction of the recreational rent as payments for recreational resources are 
proved. The design procedure of its size is offered.
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В а л е р ій  Є в д о к и м е н к о  
( Ч е р н ів ц і)

АДАПТАЦІЯ ДО ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ЯК ЧИННИК РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Пошук шляхів розв’язання проблеми іннова
ційної моделі ресурсної і екологічної безпеки Кар
патського регіону потребує її розгляду в контексті 
ролі і долі України в процесах постіндустріальних 
трансф ормацій та глобалізації. Складність, 
суперечливість, неоднозначність впливу останніх 
на національні економіки і держави признані 
світом. Глибоко вивчаються ці процеси еконо
містами України. Не випадково, скажімо, Донець
кий державний університет економіки і торгівлі 
ім. М.Туган-Барановського проводить конферен
цію на тему: “Глобалізація: нові можливості чи 
загроза людству?”. Авторитетні автори кваліфі
кують глобальну економіку сьогодні як економіку 
соціального абсурду1. Загроза опинитися наузбіч- 
чі світового розвитку для України цілком реальна.

З уст Президента України прозвучали нещодавно 
такі слова: “Світ, як і раніше, визнає лише сильних, 
поважає лише тих, хто спроможний до самоутвер
дження, здатний сам себе захистити. Сьогодні ми 
вже не такі наївні, як на старті перетворень, щоб 
цього не розуміти і не враховувати”2.

Нині висновки щодо стратегії і тактики 
трансформаційних процесів, систем регулювання 
їх з боку держави, які впродовж майже десяти
ліття відстоювали наші вчені, офіційно признані, 
нарешті, практично в усіх ланках влади. Більше 
того, Президентом України підкреслено, що 
“особлива роль тут належить українській науці, 
яка ні в чому не поступається перед тими, хто 
весь час намагається нас повчати”2.

Йдеться перш за все про нарощування мас
штабів нині вкрай обмеженого внутрішнього 
ринку. Минулорічне зростання ВВП завдячує 
насамперед випереджаючому зростанню експор
ту, структура якого засмучує.

Чи ненайголовнішим чинником економічного 
росту було зростання світового попиту на 
традиційні українські сировинні та напівсировинні 
товари. Частка внутрішнього споживання у ВВП 
скоротилася, а економіка залишається надзви
чайно енерго -  та ресурсоємною, малопродук
тивною та екологічно шкідливою.

Залишаються надзвичайно гострими пробле
ми внутрішніх неплатежів, дебіторсько-кредитор
ської заборгованості, неплатежів та боргів до 
бюджетів різних рівнів, сфери зовнішніх розра
хунків. Наприклад, лише російському “Газпрому” 
споживачі України заборгували понад $ 2,1 млрд. 
Разом із заборгованістю перед іншими постачаль
никами енергоносіїв  - це є ні що інш е, як

кредитування зарубіжними продавцями нашого 
економічного зростання.

Якщо врахувати реструктуризацію заборгова
ності перед іншими зарубіжними кредиторами 
(орієнтовно $ 2,5 млрд.), то реальний платіжний 
дефіцит минулого року становить понад $ 4,6 млрд. 
А це - третина ВВП. За сім років (2001 -  2007) 
Україна змушена буде виділяти значну частину до
ходів на погашення державних боргів. За оцінками 
фахівців, це до 30% видатків держбюджету.

Частка експорту у ВВП становила майже 60%. 
Наш експорт не захищений довготривалими торго
вельними угодами. Отже, найменше охолодження 
світової кон’юнктури може мати для України 
негативні наслідки- зростання похитнеться.

Ось чому, забезпечую чи випередж аю че 
зростання оплати праці, важливо стежити затим, 
щоб традиційні заходи щодо відкритості економіки 
України не трансформувалися у товарну експан
сію країн-лідерів. Відстежувати межу, за якою 
товарна експансія замінюється на фінансову або 
трансформується з гаку; виявляти природу і 
можливі наслідки для України передачі важелів 
впливу країн-лідерів на світовий ринок і окремі 
країни міжнародним! фінансовим організаціям.

Поряд з цим корисно визначитися, чи конче нам 
потрібно прагнути лише на європейський ринок, чи 
швидше будувати його й з іншими, ближчими і 
доступнішими за параметрами, країнами -  “свій 
глобальний ринок”, розвиваючи його можливості 
до рівня європейського і світового.

І тоді з’явиться природне тяжіння цих ринків 
один до одного з їх подальшою взаємовигідною 
інтеграцією і конкуренцією”4. Це вже буде глобалі
зація не монополізована, а більш демократична.

Водночас, глобалізація економіки, постіндустрі- 
альні трансформації, інтернаціоналізація ринків, 
особливості поведінки транснаціонального капіта
лу, суперечливість інтеграційних і конкурентних 
процесів у взаємодії національних економік, 
соціалізація виробництва позбавляють україн
ських суб’єктів господарювання сподівань нате, 
що протекціоністські заходи убезпечать їх від 
світової конкуренції за умови навіть дуже зваженої 
політики захисту внутрішнього ринку. Немає іншо
го виходу, як трансформуватися до рівня міжна
родного класу, виконавши складне і ризиковане 
завдання докорінного комплексного перетворення 
підприємства. Саме це лежить в основі реформ 
на структурному рівні й може забезпечити 
соціально-економічні поліпшення.
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Потрібно керуватися тим, що, по-перше, в 
ситуації, яка склалася, традиційні заходи вдоско
налення системи управління нічого не дадуть. 
Потрібні органічні перетворення, які допоможуть 
підприємствам виступати в новій ролі, зайняти 
нове місце і виконувати нову місію у світі, що 
швидко міняється, по-друге, зволікання лише 
посилює й без того критичну ситуацію, загаль
мовує структурні перетворення.

О тже, потрібно, перш за все, перекрити 
“ш тучне ди хан н я” агонізую чим  с у б ’єктам  
господарювання. Всі нерентабельні, староре
жимні повинні стати перед жорстокою дилемою: 
або швидко реструктуризуватися на основі 
ефективного інвестування, або банкрутство.

Паралельно і синхронно має відбуватися 
підтримка підприємств конкурентоспроможних. 
Робити це належить за цільовими комплексними 
програмами, в основу яких лягали б українські 
пріоритети -  переліки конкурентноздатних і 
потенційно конкурентоздатних кінцевих виробів з 
усіх видів економічної діяльності; регіональна, 
всеукраїнська і міжнародна кооперація; комплекс 
важелів протекціоністської, кредитної, інвес
тиційної та інноваційної політики; персоніфіковані 
завдання і відповідальність усіх причетних управ
лінських і функціональних структур. Авторами 
програм мають бути самі пошукувані; контроль 
-  за державою в особі відродженої структури, яка 
б займалася промисловою політикою. Ліквідація 
М інпромполітики в ході адмінреформи була 
грубою помилкою.

Разом з тим на перший план виступає необхід
ність по-новому підходити до трансформації 
підприємств через організаційний реінженіринг. 
Тим паче, що останнім часом опубліковано 
роботи, які можна використовувати в якості 
алгоритмів управлінських рішень і дії.

Та все ж успішне здійснення цих заходів не 
розв”язує проблеми. Адже при семивідсотковому 
щорічному зростанні ВВП ми досягаємо рівня 
1990 року орієнтовно за 10 років, а при середньо
річному прирості аж 20% - майже за 4. За роки 
такого зростання ми ще більше відстанемо від 
передових країн у формуванні принципово нової 
економіки. Конче потрібні кардинально нові 
(паралельні і синхронні з традиційними) заходи.

Оскільки в світі початку третього тисячоліття 
відбувається нова технологічна революція, автори 
єдині в тому, що Україна стоїть перед вибором: 
або рух на випередж ення, або безнад ійне 
відставання. При цьому вона обмежена в часі. 
Всі, без винятку, фахівці вважають: на інтелекту
альний прорив доля виділяє 3-5 років. За цим 
проміжком часу -  втрата інтелектуального 
потенціалу, який нині оцінюється в мільярди 
доларів. У постіндустріальному світі основним 
джерелом створення доданої вартості стають не

матеріальні ресурси і засоби виробництва, а 
інтелектуальний потенціал. А найбільший попит 
на світовому ринку мають результати розумової 
діяльності у формі програмного продукту.

Й деться про формування якісно нової і 
надзвичайно ди н ам ічн о ї систем и макро- і 
мікроекономічного управління в інноваційно- 
інвестиційном у напрямку з використанням 
інформаційних технологій.

Щ о стосується Карпатського регіону , то з 
досліджень наших і зарубіжних учених різних 
областей знання чітко вимальовується бажаний 
вектор його розвитку -  інноваційний, рекреаційний.

Інноваційне зростання збільшує соціальний 
продукт, однак практично не створює нових ро
бочих місць. А нам інновації та інвестиції потрібні, 
щоб створити зайнятість іншого обличчя. Потрібні 
структурні перетворення ринків праці та соці
альних структур. Орієнтовні складові цієї орієнтації 
-  центри інтелектуального продукту та інно
ваційного зростання, екологічна перебудова, повна 
ліквідація наслідків екологічної шкоди, оновлення 
системи транспорту, ком унікацій , охорони 
здоров”я, інтернаціоналізований освітній ринок, 
вирощування і виховання дітей, рекреація і туризм.

Щодо нових робочих місць, то їх може дати 
лише першість у комбінації технічних інновацій з 
новими послугами: в інтернет-сервісі, сервісі 
сортування інформації, формуванні мережі та 
менеджменту знань; в організації телепраці, 
мультимедій; у лікуванні і профілактиці генетично 
зумовлених хвороб, генотехніці тощо.

Як ні один інший вид економічної діяльності, 
втрату робочих місць від інновацій компенсує 
туризм (на нього працює близько 50 різних галузей 
економіки України), і при цьому єдиний, що сприяє 
збереженню  культурних цінностей і довко
лишнього середовища, розумінню їх значення для 
людства, сприяє взаємодії приватного і державного 
секторів економіки, взаєм одіє з місцевими 
інституціями і етнографічними групами тощо.

В майбутньому без освіти немає праці, без 
знань немає шансів у глобальному змаганні, без 
комп”ютера немає можливості поєднувати велику 
кількість знань задля конкретної цілі. Саме тому 
використовуючи інформаційні та комунікаційні 
технології, потрібно давати людям (незалежно від 
місця, де вони мешкають) однакові шанси для 
отримання освіти, кваліф ікованої медичної 
допом оги , долучення до інтелектуального  
продукту в найширшому розумінні цієї категорії, 
участі в прийнятті політичних рішень.

В Україні, обтяженій системною кризою, 
зустрілися у часі два технологічних уклади, 
внутрішні процеси яких практично виключають 
один одного. І це потрібно враховувати, діючи по 
таких лініях: (1) проводити жорстку монетарну і 
фіскальну політику задля припинення інфляції та
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розсіювання капіталу; (2) стимулювати інфляцію 
попиту і процеси реструктуризації; (3) вибірково, 
за програмно-цільовим принципом , шукати 
інноваційні ніші, підтримувати базисні інновації, 
капсули інновацій, що являють собою вирішальні 
“точки зростання”; (4) домагатися дифузії самих 
інновацій та високоінноваційних технологій для 
розвитку технологій середнього рівня і безперерв
ного нарощування конкурентних переваг україн
ської економіки. З цієї точки зору повинні оціню
ватися і детермінуватися всі види фінансування, 
запозичень тощо. Це потрібно для досягнення 
імпортозаміни в легкій, деревообробній, харчовій 
промисловості та в інших видах економічної 
діяльності; створення робочих місць для високо
кваліфікованих робітників, інженерів, учених, 
припинення “відпливу умів”; задоволення внутріш
нього споживчого попиту; проведення реальної 
державної політики нарощування доходів.

Рух на випередження можуть забезпечити 
лише третій і четвертий з названих напрямків. І 
саме вони вимагають нового осмислення, форму
лювань, підкріплених ясним баченням механізму, 
конкретної технології дій, потрібних важелів. Саме 
дефіцит часу вимагає від нас технологічної 
гарантованості дій. Це надскладне завдання, якщо 
враховувати, що відсутність точних кількісних 
економічних ознак інновацій (головний недолік 
класифікаційного методу їх вивчення) привносить 
у роботу в даній галузі багато суб’єктивного.

Як справедливо зазначає І.П. М акаренко, 
базисна інновація у початковому періоді як “точка 
росту”, що являє собою “капсулу” кластера 
інновацій, який в свою чергу включає власне 
базисну, стратегічні інновації та інфраструктуру, 
здатна кардинального  зм інити  економ ічне 
обличчя регіону5. Країна ,яка освоює базисну 
інновацію  (чи близьку  до неї у структурі 
інноваційної хвилі ), швидше від інших країн- 
конкурентів стає домінуючою. Плід якісного 
технологічного стрибка на порозі третього 
тисячоліття - “ м етатехнології” принципово 
унемож ливлю ю ть отримання конкурентних 
переваг користувачами технологій в порівнянні з 
їх розробниками6. Виходити ж на економічний 
ринг з розрахунком упасти в нокдауні чи нокауті - 
варіант, далекий від національних інтересів.

Відштовхуючись від досягнень наших поперед
ників М.Кондратьєва, Й.Шумпетера, М. Туган- 
Барановського, Г.Менша, Р.Солоу, К. Ф рімената 
інших, наших сучасників, пригадаймо принципову 
схему інноваційного процесу: базисна інновація -  
нове виробництво -  кластер - (“пучок”) інновацій 
-новий сектор економіки -  інновації поліпшення 
-  провідний сектор економіки -  новий технологіч
ний уклад -  псевдоінновації-депресія.

Інновації вимагаю ть розвитку фундамен
тальних і прикладних до сліджень, які, в свою

чергу, також стоять в ланцюгу: економічне підне
сення - сприятливий соціальний клімат, що стиму
лює творчість, - освіта -  наука -  культура -  
економічне піднесення. Як розірвати це коло? Як 
зробити це в короткий термін?

На наш погляд, зміст і порядок дій потрібен 
наступний.

Перше. Невідкладно завершити організаційне, 
законодавче, нормативне і методичне забезпе
чення системи інноваційних структур.

Світова і вітчизняна практика, наука запро
понувала вже широку гаму типів, форм і видів 
згаданих структур:

- технопарки і технополіси у сукупності з від
повідною інфраструктурою-інкубаторами іннова
ційного бізнесу, консалтинговими, інформаційними, 
сервісними та іншими фірмами, які забезпечують 
зв’язок наукового центру та бізнесу;

- спільні та дочірні підприємства або центри 
з розробки програмного забезпечення, послуг та 
інтернет-технологій;

- венчурні підприємства;
- спеціальні зони; програмно-технологічні 

парки тощо;
- фінансово-промислові групи;
- спеціалізовані інституції із захисту інтелек

туальної власності (суди, адвокатура тощо)
С О Ц Ю ї' їО ЛІО И .

Ученими визначена соціально-економічна 
сутність цих форм, їх взаємовідносини з суспіль
ством, моделі й технології створення, що дозволяє 
вирішувати таке завдання.

З огляду на те, що основними ознаками інно
ваційних структур поряд зі створенням і продажем 
високотехнологічної продукції повинні бути їх 
регіональна належність, спільне використання 
їхніми складовими частинами земельної ділянки 
та інфраструктури, варто було б спочатку об’єд
нати все, що вже розрізнено робиться в даному 
плані, зі ще незадіяними можливостями створення 
і функціонування цих структур у карпатському 
регіоні в єдиній програмі. Такий документ може 
бути розроблений і поданий обласними держав
ними адміністраціями і міськими головами разом 
з Міносвіти і науки, Мінекономіки, підрозділами 
НАН України в регіоні із залученням відповідних 
міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, галузевих академій наук. Відповідне 
методичне забезпечення та використання зару
біжного досвіду може забезпечити НДЕІ Мінеко
номіки України, інші установи.

Друге. Негайно й ефективно почати викорис
товувати наявний потенціал для розвитку в єдності 
інвестиційного та кредитного забезпечення еконо
міки. Для цього вжити реальні, вагомі, неполовин- 
чаті заходи для залучення інвестиційно-кредитних 
можливостей населення яку формі прямих інвес
тицій, так і за допомогою фінансових посередників
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-  банків, позабанківських установ, кредитних 
спілок тощо. Поверненню довіри до банківської 
системи можуть послужити лише законодавчо 
оформленні державні гарантії повного збереження 
заощаджень населення і чітко визначеного сталого 
мінімального проценту в будь-якій валюті. Слід 
також назавжди унемож ливити перегляд чи 
відміну цих гарантій. Законодавчо встановити різ
ницю між легалізованими доходами, які оподатко
вуються, і заощадженнями “в панчохах”, зароб
леними упродовж десятиліття важкою працею, в 
т.ч. і за кордоном, і не оподатковуються. Це могли 
б бути доповнення до Указу Президента України 
від 31.03.2000 р . №552/2000 “Про заходи щодо 
легалізації фізичними особами доходів, з яких не 
сплачено податки”.

Важко дбати про внутрішні інвестиції в країні, 
де інфляція (25,8% за 2000 рік) перевищує ставки 
процента по депозитах. Не випадково, за даними 
Держкомстату, приріст заощаджень населення у 
внесках і цінних паперах у грудні минулого року 
був на 27,9% меншим, ніж у листопаді, і майже 
вдвічі меншим, ніж у грудні 1999 року. Це дуже 
тривожний симптом, коли галопуюча інфляція 
сприймається урядовцями як щось тривіальне.

Щоби внутрішні накопичення стали реальним 
джерелом акумулювання коштів для розвитку 
внутрішнього інвестиційного процесу і розширення 
відтворення ВВП та джерелом обслуговування і 
погашення державного боргу, слід законодавчо і 
орган ізацій но -  економ ічно забезпечити створення 
інститутів спільного інвестування, пенсійних 
фондів, фондів соціального страхування, трастів 
тощо. Скажімо, затримка законодавчих актів 
щодо роздержавлення системи соціального 
захисту є чи не основною  перешкодою для 
виконання згаданих завдань.

Необхідно використати численні резерви 
надходжень, які приховані в нерозкритих ще 
зловживаннях у сфері використання кредитів і 
приватизації. Маніпуляторам “зійшли з рук” і 
надалі сходять: погаш ення кредитів за не- 
індексованими процентами ставками в умовах 
інфляції; відмивання готівки за принципово 
відомими схемами, при невиплаті офіційно 
зарплати персоналу; невиконання та всіляке 
порушення інвестиційних зобов’язань при прива
тизації через комерційні та некомерційні конкурси, 
особливо що стосується капітальних вкладень, 
питань скорочення чисельності й оплати працюю
чих; перегляди статутних фондів і приховування 
прибутків через відбрунькування різного роду 
дочірніх підприємств, дирекцій тощо. Велика 
кількість громадян працює у приватних осіб, 
отримуючи платню не через касу. Жодних відраху
вань і податків не нараховується. Часто-густо лю
ди працюють без вихідних, без оплачуваних від
пусток і без лікарняних, у шкідливих виробничих і

санітарно-гігієнічних умовах. Тут великий фронт 
роботи для податкової поліції та інших структур. 
Це величезне джерело находжень до бюджету та 
пенсійного фонду. На жаль, олігархічні парасольки 
прикривають такі дії від пильного ока контролю
ючих органів. Останні вимушені ще і ще раз “тряс
ти” тих, хто такого прикриття не має.

Звісно, в такому контексті на перший план 
виступає і проблема скорочення не обкладеного 
податками тіньового сектора. Фахівцями запропо
новані складові відповідної державної комплексної 
програми. “Для повної гарантії безпеки людей, які 
повірили в послідовність і довгостроковість 
політики, що проводиться відносно тіньового 
капіталу і неможливості відкату назад (при 
існуючому політичному розкладі сил), термін 
реалізації в повному обсягу програми легалізації 
тіньового капіталу повинен бути більшим від 
терміну, на який обирається законодавчий орган”.6

Приріст надходжень до бюджету доцільно 
використовувати якомога більше на підвищення 
оплати праці інтелектуалів, зайнятих на стику науки 
і виробництва, оскільки брак коштів, відплив за 
кордон молодих кадрів, різке старіння вчених 
позбавляють країну проривних задумів і технологій.

Третє. Економічними суб’єктами, які акуму
люють регіональні кошти фізичних і юридичних 
осіб ,є, як відомо, банки, які, окрім цього, можуть 
брати участь у підготовці інвестиційних проектів, 
займатися інвестиційним консалтингом, фінансо
вим інжинірингом, надавати певні гарантії.

У Законі України “ Про банки і банківську 
діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-III заборо
нено надавати кредити під процент, нижчий, ніж 
ставка, за якою бере сам банк і за якою виплачує 
по депозитах. Виняток робиться для беззбиткових 
операцій. Отже, безпроцентні кредити неможливі.

Багатьма авторами вже пропонувалися меха
нізми стимулювання зацікавленості банків у низь
копроцентному або безпроцентному кредитуванні 
інноваційно-інвестиційних проектів. Це пільгове опо
даткування, забезпечення дешевим міжбанків- 
ським кредитом (а можливо і безпроцентним), на
дання ліцензій на окремі операції, страхування інвес
тиційних ризиків, створення вузькоспеціалізованих 
інноваційних банків, спеціальні кредити фізичним 
особам -  власникам інтелектуального продукту, 
галузеві і “кишенькові” інноваційні банки, надання 
інноваційним банкам функцій “ інвестиційного 
брокера”, консалтингу, фінансового інжинірингу.

Реалізації цих пропозицій заважає ряд факторів: 
відсутність кредитних ресурсів, відповідних фахів
ців і законодавчої регламентації. Вони можуть бути 
подолані лише за умови, коли всі управлінські 
структури будуть діяти за єдиним програмно- 
цільовим вектором -  інноваційно-інвестиційним.

Четверте. Враховуючи пекучі фінансові проб
леми країни, необхідно шукати спеціальні інвести

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка 151



В а л е р і й  Є в д о к и м е н к о

ційні режими, які б анітрішечки не торкалися 
поточного бюджетного процесу. Спеціальний ре
жим (система пільг) повинен розповсюджуватись 
лише на ті новоутворенні суб’єкти господарю
вання, які втілюють інновації, засвідчують реаль
не залучення інвестицій та фактичне створення 
робочих місць, забезпечують збереження, поліп
шення, ефективне використання та відновлення 
природних ресурсів регіону розташування, дотри
муються норм екологічної безпеки.

Вимоги міжнародних інституцій щодо ліквідації 
в Україні спеціальних режимів і зон - це ознака 
якраз їх небажання бачити Україну в числі лідерів 
постіндустріальних трансформацій.

ГГ яте. Вивчення існуючої в Україні практики 
територіального управління соціально-економіч
ним розвитком виявляє необхідність перенести 
акцент з територіального управління трудовими 
колективами і людьми на стратегічне управління 
внутрішнім і зовнішнім середовищем регіону, 
підбір існуючих і напрацювання нових інстру
ментів впливу на них, на управління балансом 
попиту та пропозиції.

Динамізм, мінливість, невизначеність ділового 
середовища ускладнюють дії потенційних підпри
ємців і водночас обумовлюють необхідність допо
магати їм у встановленні і проведенні інформацій
ного зв’язку з можливими партнерами, спожива
чами, інвесторами, зайнятими і незайнятими.

Для прискорення розвитку області і її кожного 
населеного пункту необхідно залучати ініціативу, 
ресурси, інвестиції. В свою чергу, для цього 
потрібно оцінити сильні та слабкі сторони області 
та її частин, визначити їхні можливості, створити 
на цій базі їхній уявний образ, який розкриває 
невикористані ресурси, незадовільнені потреби, як 
похідну -  перспективи п ідприєм ництва та 
доцільність тих чи інших вкладень.

Ринок областей має бути поділеним на сег
менти відповідно існуючим ресурсам, послугам, 
тенденціям та цілям розвитку. Відтак, можна 
орієнтовно визначити наскільки реальним є розта
шування того або іншого виду бізнесу на даній 
території. Інформація повинна віддзеркалювати 
унікальні властивості територіїта давати відповіді 
на всі специфічні запитання інвесторів, чітко 
визначати цільові ринки; дозволяти виявляти, яким 
бачить населений пункт інвестор і як економіка 
цього населеного пункту вписується в обласну та 
республіканську моделі; передбачати проблеми 
і можливості; розглядати результати та проводити 
аналіз рішень на реальних фактах.

Функціїтериторіальних органів управління та 
організаційні заходи, які дають імпульси даній 
роботі, забезпечують механізми реалізації цілей, 
достатньо розроблені, але вимагають суттєвої 
модернізації, адаптації до вимог постіндустрі- 
ального розвитку.

Центр ваги у розв’язанні перелічених проблем 
сьогодні перемістився на певний час у сферу пол іти- 
ки. Індексувати зарплату, пенсії, всілякі допомоги, 
гарантувати заощадження населення, стимулювати 
державними важелями платоспроможний попит 
політично надзвичайно складно. Це може дозволити 
собі влада по-справжньому сильна підтримкою 
народу через інституції і важелі громадянського 
суспільства. Потрібні стабільна демократія, суворий 
розподіл влади, чіткий набір і вибір прав і обов’язків 
у Президента, уряду, Верховної Ради, Верховного 
Суду, Конституційного суду; потрібна нормальна, 
законопослухняна поведінка платників податків, 
чесне прозоре підприємництво, правила гри, яких 
дотримуються всі, а в першу чергу -  держава.

Ось чому перед ученими постає завдання ста
ти каталізаторами формування в Україні відомих 
людству інститутів і інструментів громадянського 
суспільства. Актуальність даного питання підси
лю ється тим, що в данний момент склався 
симбіоз адміністративно-командної і ліберальної 
моделей державного управління. Основна його 
риса полягає в тому, що всі залишаються при своїх 
інтересах: чиновник -  з рентою, олігарх -  з бю
джетними (через різні механізми) вливанями, 
депутати -  з високою зарплатою і пенсіями, 
заангажована еліта -  з щедрими гонорарами за 
обслуговування і тих,і інших. Злидує лише пере
січний громадянин, за рахунок пограбування якого 
все це й функціонує.

Отже, існує нагальна об’єктивна необхідність 
інституційних перетворень, які б унеможливили 
злиття підприємницького сектора економіки і 
владних структур. Склалася ситуація, коли лише 
некорумпована влада інтелектуалів, непричетних 
до бізнесу, може навести порядок. Однак зміни 
системи влади нагорі, на самісінькій верхівці, мало 
що дадуть. Перебудувати нині неефективну владу 
і домогтися компромісів можливо лише за умови, 
якщо громадяни України самі розбудять і у 
політиків, і у бізнесменів, і, загалом, у різного роду 
кланів відчуття небезпеки. Якщо буде відчутний 
тиск з боку громадської думки та всіх інституцій 
громадянського суспільства, певний соціальний 
тиск, тоді це підштовхне до переорієнтації сил та 
коштів і політиків, і бізнесменів, і різних кланів 
задля розбудови соціально-орієнтованої ефективної 
економіки. А це означає, що всім мислячим слід 
спрямувати зусилля на запровадження інститутів 
громадянського суспільства, причому не зверху, 
а знизу. Інститути громадянського суспільства або 
виникають знизу, або не виникають взагалі.

Боротьба з корупцією, скаж імо, шляхом 
усунення окремих фігур -  це є фактично передача 
відповідних можливостей іншим. Одних корупціо- 
нерів замінять інші. Нічого суттєвого такий підхід 
не дасть. Це не є боротьба з корупцією. Потрібно, 
по-перше, забезпечити пильний контроль з боку
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інституцій фомадянського суспільства-некорум- 
пованих профспілок, асоціацій, союзів, об’єднань, 
товариств тощо. По-друге, спрямувати пропаган
дистські можливості самої виконавчої влади, 
аналогічні продемонстрованим перед референду
мом, на формування згаданих важелів і демокра
тичні вибори дієздатного парламенту.

Існує необхідність повернутися до наукових 
пошуків наших великих попередників, які запо
чаткували оригінальну українську економічну 
школу, відштовхуючись від фізичної економії -  
вчення про енергію прогресу. В контексті обгово
рюваної тематики це -  питання ролі людського 
інтелекту, інтелектуального продукту, інтелекту
альної власності в нагромадженні сукупного 
багатства суспільства, достатнього для забезпе
чення рівня життя всіх людей, який не принижував 
би їхньої гідності. Це, можливо, і подальша 
розробка з позицій поняття ноосфери теорії вар
тості, оцінки інтелектуального продукту, і влас
ності, мотивацій тощо.

При цьому важливо було б уникнути традицій
ної помилки. Вона полягає в тому, що розширюючи 
тим чи іншим чином певну проблемну область, 
часто-густо теоретики готують собі шляхи для

відступу і розчиняють необхідність відповіді, 
котрої від них чекають, у безмежній поліфонії 
зм істів проблеми, що вивчається. Кінцівки 
логічних ланцюгів занурюються в лексичну воду, 
в якій потопають і думки авторів. А читачем 
відчувається якась велика пустота, вщент 
наповнена ерудицією.
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А л л а  С м о л ін с ь к а  
( Ч е р н ів ц і)

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ

Суб’єкти ринкових відносин функціонують з 
одного боку, в умовах дії ринкових механізмів, що 
постійно його змінюють під впливом макроеко- 
номічних процесів у народногосподарському ком
плексі країни (і на світовому ринку), з другого боку 
-  в умовах конкретних особливостей і специфічних 
задач конкретного підприємства. Ефективність 
функціонування кожного підприємства залежить 
насамперед від того, відповідають чи не відпові
дають управлінські рішення, якими воно керується 
для досягнення успіху на ринку, цим умовам. 
Базою для обґрунтування та прийняття опти
мальних управлінських рішень може бути тільки 
глибокий комплексний аналіз діяльності підпри
ємства. У ході такого аналізу всі сторони діяль
ності суб’єктів господарювання оцінюються з по
зицій досягнення максимально можливого еконо
мічного результату (а саме -  прибутку, рентабель
ності) за рахунок оптимально ефективного (втому 
числі і з точки зору ліквідності, уникнення ризику 
банкрутства) використання наявних ресурсів, 
насамперед фінансових ресурсів.

Діяльність суб’єктів господарювання являє 
собою процес безперервної зміни форм існування 
вкладених власних та залучених фінансових ресур
сів (капіталу). На початку відтворювального про
цесу фінансові ресурси перебувають у грошовій 
формі, які вкладаються у засоби і предмети праці. 
Це створює можливість трансформування фінан
сових ресурсів (капіталу) в об’єкти виробництва і 
відповідно в його результат -  готову продукцію.

Рух ресурсів су б ’єктів господарю вання, 
постійна зміна активів, у які вони вкладаються, 
обов’язково пов’язані з виникненням фінансових 
відносин з постачальниками, з покупцями, з 
державою, з банками, власниками (акціонерами) 
тощо, а також фінансових відносин в середині 
підприємства з його працівниками з приводу 
розподілу основних і оборотних коштів між 
структурними підрозділами, з приводу вико
ристання прибутку, що залишається у розпоря
дженні підприємства після сплати податків та 
інших обов’язкових платежів, з приводу безлічі 
інших економічних і соціальних явищ дійсності. У 
зв’язку з цим можна стверджувати, що не існує 
жодних сторін діяльності підприємства, жодних 
управлінських рішень, що безперервно прийма
ються для її здійснення, які б, на перший погля, вони 
не були віддалені від суто фінансових процесів 
(наприклад, зміна технології виробництва, запро
вадження того чи іншого режиму робочого дня, 
запровадження нормативної бази використання

трудових і матеріальних ресурсів чи системи 
контролю за її дотриманням, кадрові перестановки 
тощо), які не були б пов’язані з функціонуванням 
ресурсів підприємства. Все це дає підставу 
розглядати всі без винятку сторони діяльності 
підприємств через призму фінансів, фінансових 
ресурсів, фінансових результатів, а господарську 
діяльність суб’єктів господарювання як процес 
функціонування фінансових ресурсів.

На думку Коробова М .Я. господарську 
діяльність слід розглядати як фінансову діяльність. 
“ Вживання у цьому розумінні досить поширеного 
терміна “фінансово-господарська діяльність” 
цілком припустиме” [1,с.16]. Такий підхід не суміс
ний , зокрема, з так званого фінансового аналізу в 
системі, розглядом фінансового аналізу як скла
дової частини економічного аналізу. Ковальов В.В. 
вважає , що в нечисленних працях з фінансового 
аналізу, які вийшли в' останні роки в Україні та інших 
країнах СНД, фінансовий аналіз розглядається як 
окремий розділ економічного аналізу [2,с.6]. 
М.П.Лапішко схильна звужувати поняття “фінансо
вий аналіз” до науки про технічні прийоми та методи 
обчислень [3,с. 146]. О.Д.Заруба зводить суть 
фінансового аналізу до аналізу прийняття рішень, 
“які стосуються прибуткового використання 
тимчасово вільних коштів”.

На думку В.В.Ковальова в основі фінансового 
аналізу знаходиться аналіз та управління фінан
совими ресурсами суб’єкта господарювання як 
основним та пріоритетним видом ресурсів [2.с,50].

Процес функціонування будь-якого суб’єкта 
господарювання носить циклічний характер. В ме
ж ах одного циклу зд ійсню ється залучення 
необхідних ресурсів, поєднання їх у виробничому 
процесі, реалізація виготовленої продукції та 
одержання кінцевих фінансових результатів. В умо
вах ринкової економіки відбувається зміщення 
пріоритетів в об’єктах та цільових установках сис
теми управління об’єктом господарювання. Як ві
домо, укрупненними та відносно самостійними 
економічними об’єктами, які складають сферу 
застосування загальних функцій управління, є 
грошові кошти (точніше фінансові ресурси), робоча 
сила, засоби та предмети праці. Одночасно, слід 
відмітити, що робоча сила, засоби та предмети 
праці це є не що інше як трансформовані у 
матеріальну форму фінансові ресурси. Це зумов
лено тим, що відсутність наявних фінансових 
ресурсів (грош ових кош тів) призводить до 
неможливості залучення у відгворювальній процес 
матеріальних та трудових ресурсів.

154 Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка



Алла С молінська

відновлення авансованих засобів в оборотні та 
необоротні активи; частина грошових надходжень, 
яка залишилась формує валовий, чистий дохід та 
прибуток, дана частина розподіляється на грошові 
фонди підприємства. На стадії використання 
відбувається безпосереднє споживання грошових 
фондів.

В умовах ринкової економіки суб’єкти господа
рювання самостійно вирішують проблеми забезпе
чення фінансовими ресурсами виробничо-госпо
дарської та інвестиційної діяльності. Наявність фі
нансових ресурсів забезпечує: стабільність функціо
нування суб’єктів господарювання; збалансованість 
наявних матеріальних і грошових фондів, призна
чених для споживання та нагромадження; стійкість 
грошового обігу і дотримання розрахунково-платіж
ної дисципліни; платоспроможність та ліквідність.

Фінансові ресурси є обов’язковою передумо
вою оптимального становлення та функціонування 
суб’єкта господарювання. Тому з метою забезпе
чення оптимізацїї формування, розподілу, перероз
поділу використання ф інансові ресурси як 
специф ічна систем а потребую ть реал ізац ії 
процесу управління і відповідного виконання його 
головних функцій.

Дослідження функціональних проблем управ
ління привело до появи різного роду концепцій по 
визначенню функцій управління та напрямків їх 
класифікації. Більшість авторів вважають, що 
змістом функції управління являється особливий

вид управл інсько ї д іял ьн ост і, вид роботи, 
обов’язки, коло діяльності або завдання, що 
підлягає виконанню.

При дослідженні та виділенні однорідних видів 
діяльності необхідно виходити з складу задач, які 
вирішуються окремими суб’єктами управління. Ці 
завдання чітко ґрунтуються та відносяться до 
певних видів діяльності, а саме: прогнозування, 
планування, облік, контроль, аналіз, регулювання. 
Узагальнюючи дослідження по визначенню функцій 
управління ці види діяльності в кінцевому результаті, 
складають найбільш загальні, специфічні функції 
управління суб’єкта господарювання. Оскільки 
фінансові ресурси є об’єктом управління і представ
ляють собою певну систему економічних відносин, 
то при управлінні даної системи реалізуються 
функції прогнозування, планування, облік, контроль, 
аналіз, регулювання.

Керована система -  система фінансових ресурсів, 
об’єднує в своєму складі окремі підсистеми, які 
потребують управління, зокрема: підсистема форму
вання фінансових ресурсів; підсистема розподілу 
фінансових ресурсів; підсистема використання фінан
сових ресурсів. Керуюча система виконує відповідні 
функції управління -  фінансове прогнозування, 
фінансове планування, фінансовий облік, фінансовий 
аналіз, фінансовий контроль, фінансове регулювання 
відносно конкретної підсистеми.

Схематично система управління фінансовими 
ресурсами представлена на рис. і .

Керуюча система управління
фінансовими ресурсами

Рисі. Система управління фінансовими ресурсами.
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ЕКОНОМ ІЧНИЙ ЗМ ІС Т  Ф ІН АН СОВИХ РЕСУРСІВ
ТА УПРАВЛІННЯ П Р О Ц Е С О М  ЇХ  ТРАНСФОРМУВА Н Н Я

Фінансові ресурси як будь-який досліджуваний 
об ’єкт характеризую ться певною системою  
показників, які відображають процеси формування, 
розподілу та використання. Оптимальний рівень 
даних показників забезпечує фінансове благо
получчя суб’єкта господарювання, що в свою 
чергу обумовлює ефективне управління фінан
совими ресурсами на стадіях формування , 
розподілу та використання. Розвиток системи 
управління фінансовими ресурсами передбачає 
розвиток функцій управління в теоретичному та 
практичному напрямках в умовах ринкового 
реформування економіки.

Розвиток всіх підсистем управління ґрун
тується на сам остій н ості та  комерційному 
розрахунку підприємств, тому проблеми реалізації 
функцій управління, планування, облік, аналіз, 
регулювання -  вони вирішують самостійно. Щодо 
планування (формування) фінансових ресурсів 
виникають проблеми: формування портфеля 
замовлень на продукцію, товари, роботи, послуги, 
визначення кола потенційних покупців, ринків 
збуту та інші.

Починаючи із 2000 року підприємства пере
йшли на організацію бухгалтерського обліку за 
національними стандартами. Тому виникає 
проблема адаптування суб’єктів господарювання 
до нової системи організації бухгалтерського 
обліку, що обумовлено внесенням відповідних 
коректив з урахуванням  практики господа
рювання. Це в свою чергу вносить певні зміни у 
формування інформаційного забезпечення для 
прийняття управлінських ріш ень з приводу 
формування, розподілу та використання фінан
сових ресурсів.

Рух фінансових ресурсів кількісно відображає 
всі стадії процесу відтворення через формування, 
розподіл та використання грошових доходів, 
різноманітних цільових фондів. Тому фінанси є 
невід’ємним індикатором виникнення вартісних 
диспропорцій: дефіциту грошових коштів, непла
тежів, нецільового використання коштів, збитків та 
інших негативних явищ у процесі фінансово- 
господарської діяльності підприємств. Тому фінан
сам властиве потенційна можливість контролювати 
фінансово-господарську діяльність суб’єктів 
господарювань. Завдання полягає в якнайповні
шому використанні цих властивостей фінансів для 
організації дійового фінансового контролю. 
Контроль за формуванням, розподілом та вико
ристанням ф інансових ресурсів випливає з 
притаманної фінансам здатності о б ’єктивно 
відображати кількісні й вартісні пропорції вироб
ництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокре
ма, напрямки розподілу фінансових ресурсів 
пов’язані з використанням зобов’язань підприємств 
перед фінансово-кредитною системою та суб’єк
тами господарю вання. Грошовий контроль

взаємовідносин між підприємствами та організа
ціями в процесі оплати поставлених товарів, нада
них послуг, виконаних робіт дає змогу негайно вста
новити , чи дотримано умови господарських угод.

Реалізація контрольної ф ункції ф інансів 
здійсню ється шляхом використання функції 
системи управління фінансовими ресурсами 
економічного аналізу.

Побудова ринкового механізму господарю
вання значною мірою залежить від розробки 
методології та організації комплексного фактор
ного аналізу. В умовах ринкової економіки аналіз 
суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значно 
поглиблюється і розширюється зона аналітичного 
пошуку та діагностики, вдосконалюється мето
дика і організація системних досліджень. Постає 
необхідність перебудови системи комплексного 
фінансового аналізу відповідно до його нової 
функціональної ролі. Діяльність підприємства 
вим агає економ іко-правового  аналізу  його 
виробничо-фінансового стану та можливих змін 
при зміні ринкової кон’юнктури. Аналіз багато
варіантних ситуацій дає змогу науково обґрун
тувати економічні показники поточного та пер
спективного розвитку з урахуванням найбільш 
повного та ефективного використання ресурсів, 
вмілого маневрування капіталу.

Для досягнення успіху у підприємницькій 
діяльності, забезпечення стабільності на ринку в 
умовах конкуренції потрібна клопітка аналітична 
робота в усіх сферах діяльності підприємства в 
усіх його структурних ланках з метою оцінки 
“вузьких місць” і недоліків, з ’ясування причинно 
- наслідкових зв’язків зміни економічних показ
ників, виявлення винуватців та пайової участі 
партнерів в отриманих результатах. Тільки ті 
трудові колективи, які володіють досконалою 
системою  аналітичних дослідж ень, можуть 
уникнути необгрунтованого ризику у прийнятті 
господарських рішень, швидко адаптуються до 
змін ринкового середовища.

Процес формування результатів діяльності 
являє собою ланцюжок, який пов’язує інноваційні, 
інвестиційні, виробничі, збутові, розподільчі процеси. 
Таким чином, формується певна ланцюгова 
залежність одного показника від іншого. При цьому 
кожний з показників має певне значення.

Вивчаючи необхідність визначення причинних 
зв’язків та залежностей при дослідженні завжди 
необхідно використовувати деталізацію об’єкту, 
який вивчається. Вивчати складові частини слід 
не ізольовано одну від одної, а у взаємозв’язку. 
Ні одне економічне явище не може бути зро
зуміле, якщо його взяти ізольовано, поза зв’яз
ками з інш ими. О кремі сторони діяльності 
підприємства та зведені економічні показники слід 
аналізувати не ізольовано один від іншого, а у 
взаємозв’язку, комплексно.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 109-110. Економіка 157



ЕКОНОМ ІЧНИЙ ЗМ ІС Т Ф ІН А Н С О В Ш РЕ С У РС ІВ
ТА УПРАВЛІННЯ П Р О Ц Е С О М  ЇХ  ТРАНСФОРМ УВАННЯ

Фінансові ресурси як будь-який досліджуваний 
о б ’єкт характеризую ться певною системою  
показників, які відображають процеси формування, 
розподілу та використання. Оптимальний рівень 
даних показників забезпечує фінансове благо
получчя суб’єкта господарювання, що в свою 
чергу обумовлює ефективне управління фінан
совими ресурсами на стадіях формування , 
розподілу та використання. Розвиток системи 
управління фінансовими ресурсами передбачає 
розвиток функцій управління в теоретичному та 
практичному напрямках в умовах ринкового 
реформування економіки.

Розвиток всіх підсистем управління ґрун
тується на сам остій н ості та  комерційному 
розрахунку підприємств, тому проблеми реалізації 
функцій управління, планування, облік, аналіз, 
регулювання -  вони вирішують самостійно. Щодо 
планування (формування) фінансових ресурсів 
виникають проблеми: формування портфеля 
замовлень на продукцію, товари, роботи, послуги, 
визначення кола потенційних покупців, ринків 
збуту та інші.

Починаючи із 2000 року підприємства пере
йшли на організацію бухгалтерського обліку за 
національними стандартами. Тому виникає 
проблема адаптування суб’єктів господарювання 
до нової системи організації бухгалтерського 
обліку, що обумовлено внесенням відповідних 
коректив з урахуванням  практики господа
рювання. Це в свою чергу вносить певні зміни у 
формування інформаційного забезпечення для 
прийняття управлінських рішень з приводу 
формування, розподілу та використання фінан
сових ресурсів.

Рух фінансових ресурсів кількісно відображає 
всі стадії процесу відтворення через формування, 
розподіл та використання грошових доходів, 
різноманітних цільових фондів. Тому фінанси є 
невід’ємним індикатором виникнення вартісних 
диспропорцій: дефіциту грошових коштів, непла
тежів, нецільового використання коштів, збитків та 
інших негативних явищ у процесі фінансово- 
господарської діяльності підприємств. Тому фінан
сам властиве потенційна можливість контролювати 
фінансово-господарську діяльність суб’єктів 
господарювань. Завдання полягає в якнайповні
шому використанні цих властивостей фінансів для 
організації дійового фінансового контролю. 
Контроль за формуванням, розподілом та вико
ристанням ф інансових ресурсів випливає з 
притаманної ф інансам здатності о б ’єктивно 
відображати кількісні й вартісні пропорції вироб
ництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Зокре
ма, напрямки розподілу фінансових ресурсів 
пов’язані з використанням зобов’язань підприємств 
перед фінансово-кредитною системою та суб’єк
тами господарю вання. Грошовий контроль

взаємовідносин між підприємствами та організа
ціями в процесі оплати поставлених товарів, нада
них послуг, виконаних робіт дає змогу негайно вста
новити , чи дотримано умови господарських угод.

Реалізація контрольної функції фінансів 
здійсню ється шляхом використання функції 
системи управління фінансовими ресурсами 
економічного аналізу.

Побудова ринкового механізму господарю
вання значною мірою залежить від розробки 
методології та організації комплексного фактор
ного аналізу. В умовах ринкової економіки аналіз 
суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значно 
поглиблюється і розширюється зона аналітичного 
пошуку та діагностики, вдосконалюється мето
дика і організація системних досліджень. Постає 
необхідність перебудови системи комплексного 
фінансового аналізу відповідно до його нової 
функціональної ролі. Діяльність підприємства 
вим агає економ іко-правового аналізу  його 
виробничо-фінансового стану та можливих змін 
при зміні ринкової кон’юнктури. Аналіз багато
варіантних ситуацій дає змогу науково обґрун
тувати економічні показники поточного та пер
спективного розвитку з урахуванням найбільш 
повного та ефективного використання ресурсів, 
вмілого маневрування капіталу.

Для досягнення успіху у підприємницькій 
діяльності, забезпечення стабільності на ринку в 
умовах конкуренції потрібна клопітка аналітична 
робота в усіх сферах діяльності підприємства в 
усіх його структурних ланках з метою оцінки 
“вузьких місць” і недоліків, з ’ясування причинно 
- наслідкових зв’язків зміни економічних показ
ників, виявлення винуватців та пайової участі 
партнерів в отриманих результатах. Тільки ті 
трудові колективи, які володіють досконалою 
системою  аналітичних дослідж ень, можуть 
уникнути необгрунтованого ризику у прийнятті 
господарських рішень, швидко адаптуються до 
змін ринкового середовища.

Процес формування результатів діяльності 
являє собою ланцюжок, який пов’язує інноваційні, 
інвестиційні, виробничі, збутові, розподілвді процеси. 
Таким чином, формується певна ланцюгова 
залежність одного показника від іншого. При цьому 
кожний з показників має певне значення.

Вивчаючи необхідність визначення причинних 
зв’язків та залежностей при дослідженні завжди 
необхідно використовувати деталізацію об’єкту, 
який вивчається. Вивчати складові частини слід 
не ізольовано одну від одної, а у взаємозв’язку. 
Ні одне економічне явище не може бути зро
зуміле, якщо його взяти ізольовано, поза зв’яз
ками з інш ими. Окремі сторони діяльності 
підприємства та зведені економічні показники слід 
аналізувати не ізольовано один від іншого, а у 
взаємозв’язку, комплексно.
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Виходячи із цього, важливою проблемою є 
розробка підсистеми фінансового аналізу, основою 
якого є методика комплексного факторного 
аналізу формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів. Даній методиці повинні бути 
властиві наступні характеристики: оперативність, 
факторність, комплексність, прогнозність.

Оперативність даного аналізу повинна забез
печити прискорене визначення негативних 
тенденцій, оперативне реагування на їх усунення, 
а також підсилення позитивних тенденцій в 
найкоротші терміни.

Комплексність методики аналізу повинна 
забезпечити взаємозв’язок всіх сторін діяльності 
(інвестування, постачання, виробництво, реаліза
ція...); всіх підсистем та об’єктів управління; всіх 
показників господарської діяльності. Даний 
параметр методики є обов’язковим, оскільки 
діалектика діяльності підприємства формується на 
принципах взаємозалежності, взаємопов’язаності, 
взаємообумовленості та взаємопідпорядкованості.

Факторність методики передбачає: розробку 
математичної моделі факторної системи форму
вання, розподілу та використання фінансових 
ресурсів; алгоритмів розрахунку впливу факторів 
та резервів ефективності.

Прогнозність методики передбачає розробку 
системи формування прогнозів на найближчу та 
подальшу перспективу. Вона повинна забезпечити 
вибір найбільш оптимального варіанту процесів 
формування, розподілу і використання фінансових 
ресурсів, та їх складових.

Така методика дозволить досягти найвищого 
рівня ефективності формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів.
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In the article such questions are ascertained: the content of the financial resources as economic category; the 
necessity of department by process their transferring and development the analysis of financial resources.
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ІН Е С А  Ц ЕМ КО
( Ч е р н ів ц і  )

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ

Процеси глобалізації та постіндустріальні транс
формації зробили визначальною у сучасній еконо
міці інноваційно-інвестиційну діяльність, втому чис
лі й в будь-якій первинній її ланці -  фірмі (підпри
ємстві, організації, установі), компанії, корпорації 
тощо. Інноваційною  вважають діяльність, яка 
зумовлена результатами маркетингових дослі
джень і охоплює науково-технічні розробки, інже
нерну підготовку виробництва, технічні, організа
ційні та інші нововведення, формування інвестиційної 
політики та стратегії визначення інвестиційних 
ресурсів і реальне інвестування новинок і нововве
день. Ця діяльність ініціює та продукує різноманітні 
новинки, у процесі її здійснення використовуються 
багатоцільові нововведення.

Відповідно до Закону України від 18.09.1991 року 
“Про інвестиційну діяльність”, стаття 3, інноваційна 
діяльність розглядається як одна з форм інвести
ційної діяльності, що здійснюється з метою впро
вадження досягнень науково-технічного прогресу 
у виробництво та соціальну сферу.

Інноваційна діяльність може і повинна стати 
одним із важелів виведення економіки України з 
кризової ситуації, адже науковий потенціал дер
жави достатньо потужний.

Але наслідки реформування, які торкнулися 
інноваційної сфери, поки що більш негативні, ніж 
позитивні. Скоротилися витрати держави на розви
ток науки. Зменшується чисельність працівників 
у наукових закладах, особливо галузевого профі
лю. Велика кількість науковців з високим рівнем 
освіти емігрує. Для того, щоб запобігти цим проце
сам, необхідно реформувати державну інноваційну 
політику, під якою розуміється комплекс заходів 
щодо стимулю вання, розробки, управління, 
планування і контролю процесів інноваційної 
діяльності у сферах науки, техніки і виробництва.

Об’єктом інноваційної політики є ресурсний 
потенціал країни, де центральне місце посідає 
інтелектуальний потенціал, що визначається 
комплексом парам етрів, до яких належ ить 
ресурсне забезпечення наукової д іяльності 
(фінансування, матеріально-технічне й організа
ційне забезпечення) та обсяг накопичених знань.

Інноваційна політика ґрунтується, передусім, 
на пріоритетах загальної економічної політики, 
включаючи в себе: законодавчу базу регулювання 
інноваційної діяльності; систему різноманітних 
важелів стимулювання інноваційного підприєм
ництва через податкову й амортизаційну політику; 
створення науково-технічної інфраструктури.

При кризовій ситуації в економіці України, 
особливо в науково-технічній сфері, проблема 
фінансування інноваційної діяльності стає надто 
актуальною. Для українських підприємств одним 
із джерел фінансування нововведень на регіо
нальному рівні був Державний інноваційний фонд. 
При всіх позитивних і негативних моментах, 
пов’язаних із формуванням інноваційного фонду 
(до негативних слід віднести посилення податко
вого тиску на підприємства за рахунок обов’яз
ковості відрахувань у фонд, а як наслідок — 
зростання цін на товари; до позитивних— пожвав
лення інноваційних пошуків підприємств, підви
щення конкурентоспроможності їх продукції), 
певну роль у визначенні стратегії розвитку 
підприємств він відігравав. Навіть за економічної 
скрути підприємства мали можливість працювати 
над освоєнням нових наукомістких видів продукції, 
наукомістких технологічних процесів. Нині дане 
джерело інвестування в інноваціїліквідовано.

Однак проблема надання інноваційних кредитів 
потребує розв’язання.

В Україні до інноваційної діяльності віднесено 
комплексну м еханізац ію  та автоматизацію  
виробництва, що є принципово неправильним. 
Інноваційна діяльність цим ототожнюється з 
впровадж енням нової техніки . Комплексна 
м еханізація та  автом атизація можуть бути 
віднесені до інноваційної діяльності підприємства 
тільки в тому випадку, коли засоби механізації чи 
автоматизації розробляються власними силами 
даного підприємства (науково-дослідними та 
конструкторськими відділами), а потім впро
ваджуються в технологічний процес. Коли це 
куплена техніка, то навряд чи правомірно вирі
шувати питання про її віднесення до інновації. Як 
правило, йдеться про придбання технічних засобів 
механізації та автоматизації, які вже давно освоєні 
у виробництві і виробляються багато років. 
Особливо це стосується імпортної техніки, яка 
надходить до України, як правило, морально 
застарілою. Це спричинено багатьма факторами: 
відсутністю необхідних коштів у вітчизняних 
підприємствах для придбання сучасного облад
нання; небажання західних партнерів забезпе
чувати Українські підприємства своїми останніми 
розробками з політичних або інших причин; 
відсутністю відповідних угод на державному рі вні 
між Україною і країною-виробником найвідомішої 
в певній галузі техніки; надзвичайно високими 
темпами зміни поколінь сучасної техніки, зокрема
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комп’ютерної тощо. Тобто заходи комплексної 
механізації та автоматизації можуть бути віднесені 
до інновацій у випадку, коли проходить процес 
дифузії дійсно інновації, тобто новизни: розширення 
її проникнення на ринок, в тому числі зарубіжний.

Однак треба враховувати той факт, що норма 
прибутків на інноваційних підприємствах, які 
самостійно розробляю ть і реалізують новий 
продукт, повинні самостійно працювати над його 
вдосконаленням і нести відповідні збитки по 
кожному новому продукту, буде суттєво нижчою, 
ніж на підприємствах, що займаються тільки 
реалізацією нововведень.

Тому саме підприємства повного інноваційного 
життєвого циклу товару повинні отримувати 
інноваційні позики чи пільги з оподаткування 
прибутку, або інші.

За даними Державного комітету статистики 
України, загальний обсяг витрат на впровадження 
технологічних інновацій у 1999 році склав 1,2 
млрд.грн. Як показало обстеження, основним 
джерелом ф інансування інновацій для 70% 
підприємств, що впроваджували нововведення, 
стали власні кошти; для 4,2% - кошти Держінно- 
фонду і тільки 2 зі 100 підприємств виконували 
інновації за рахунок кредитів банків.

Понад 80% промислових підприємств в 1999 
році не займалися інноваційною діяльністю. Серед 
причин, що стримують розвиток інноваційної 
діяльності, більш ість підприємств відзначає 
відсутність фінансування та коштів у замовників, 
високі кредитні ставки та великі витрати, що 
пов'язані з нововведеннями.

Аналіз стану інноваційної діяльності в промис
ловості свідчить про згортання її масштабів. У 
1999 році інноваційну діяльність здійснювали 1738 
промислових підприємств, або 18,7% їх загальної 
кількості. Більш сприйнятливими до впрова
дження інновацій були великі промислові підпри
ємства з чисельністю працюючих від 10 до 25 
тисяч працівників, що мають достатню матері
ально-технічну базу.

Найпоширенішим напрямком інноваційної 
діяльності у 1999 році виявилось оновлення 
продукції. Роботу у цьому напрямку проводили 
80% підприємств, що впроваджували інновації. У 
звітному році освоєно виробництво понад 10 тисяч 
найменувань нової продукції, кожне десяте 
підприємство оновило до 10% загального обсягу 
продукції, кожне тридцяте ? більше 25%. [4].

В той же час, поглиблення кризових явищ, 
нестабільна робота більшості підприємств, втрата 
значної частини найбільш ініціативних висококва
ліфікованих фахівців як у виробничій, так і в 
науково-технічній сфері, нестача власних коштів і 
недостатня підтримка інноваційної діяльності 
державою призвели до розриву зв’язків науки з 
виробництвом, в результаті чого значно змен

шилась частка вітчизняної продукції, яка має 
сучасне наукове забезпечення.

У 1999 році науково-дослідні та експери
ментальні роботи виконувало лише 378, або кожне 
восьме обстежене промислове підприємство. 
Чисельність спеціалістів, які безпосередньо 
займалися створенням нових видів продукції та 
технологій, склала 42,9 тис. осіб або 2,5% загальної 
кількості працівників обстежених підприємств, і 
лише на підприємствах Держкоммедбіопрому, 
Міноборони, Національної академії наук питома 
вага спеціалістів, що виконують науково-технічні 
роботи, перевищила 6-7%. [2].

Для адекватної оцінки ситуації, що склалася, 
необхідно подивитися на фінансування державних 
пріоритетів технологічного розвитку в Україні 
також і з точки зору потенціалу їх міжнародної 
конкурентоспроможності.

Як відомо середній обсяг фінансування, яке 
припадає на одного фахівця в науково-техно
логічній сфері Європейського Союзу, складає 
близько —  150— 200 тис. дол. Таким чином, 
обсягів фінансування жодного з наших проектів 
за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки не вистачить на залучення до справи хоча 
б одного середньоєвропейського дослідника. 
Виникаю ть риторичні запитання, чи зможе 
Україна почуватися європейською державою у 
майбутньому при такому розриві в забезпеченні 
коштами НДДКР і чи можна за таких умов 
сподіватися на існування науково-технологічної 
сфери в українській економіці взагалі?

Як свідчить секретар СНБОУ Є. Марчук, 
оновлення основних фондів навіть у критичних 
галузях  народного господарства потребує 
десятки мільярдів доларів щорічних інвестицій, 
яких в дійсності немає. Він зазначає що, для 
технічного оновлення до мінімально прийнятного 
рівня основних об’єктів, наприклад, паливно- 
енергетичного комплексу України слід вкласти що 
найменше 40 млрд.дол.

Однак добре скоординованої та всеохоплюючої 
системи організаційно-економічного управління 
інноваційними процесами та інвестиційними 
ресурсами в нашій країні, поки що, не існує. Таку 
систем у необхідно терм іново створю вати , 
використовуючи окремі існуючі і впроваджуючи 
нові її структурні елементи. Статичні структури 
науково-технічних утворень доцільно замінити на 
гнучкі структури прискореного соціально- 
економічного розвитку.

Україна обмежена в часі: мине 3-5 років і 
теперішній інтелектуальний потенціал, який 
оцінюється в мільярди доларів, буде втрачено.

Найефективнішими методами прискорення 
інноваційно-інвестиційних процесів у багатьох 
розвинених країнах вважають так звані “квазіризи- 
кові” (лат. наче, ніби) форми їх здійснення на рівні
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корпорації та інших підприємницьких структур. До 
таких форм належать венчурні підприємства та 
програми “свояків” .

Венчурні підприємства сформуються із засто
суванням принципів створення малих фірм 
(компаній) в умовах корпоративних структур. 
Д іяльність таких фірм пов’язана зі значним 
ризиком банкрутства, однак їх  чисельність 
зростає, що пояснюється необхідністю розробки 
нових продуктів, які відсутні на ринку; відокрем
леністю від крупного поточного виробництва і 
можливістю науково-технічноїтворчості. Венчурні 
фірми забезпечують високі дивіденди і працюють 
у сфері біотехнологій, робототехніки, електроніки 
та комп’ютерної індустрії.

Порівняно широкий розвиток дістали у зару
біжних корпораціях програми “свояків ” як форма 
організації інноваційної діяльності. В рамках таких 
програм започатковують спеціальні грошові 
фонди, кошти з яких виділяють представникам 
внутрішньокорпоративного ризикового капіталу - 
—  так званим “своякам”. Будь-який працівник 
корпорації, що є автором ідеї нового продукту або 
іншої науково-технічної пропозиції, може зверну
тися безпосередньо до “свояка” за фінансовою 
підтримкою. Звичайно “свояк” має повноваження 
щодо надання коштів у розмірі кільках сотень 
тисяч доларів або іншої валюти на розробку і 
реалізацію потенційно прибуткового інноваційного 
проекту. Такі “свояки” достатньо мотивуються. 
Вони беруть безпосередню участь у доходах своєї 
фірми від профінансованих нововведень або за 
кожний вдалий (прибутковий) інноваційний проект 
отримують заздалегідь визначений бонус гроши
ма чи цінними паперами.

Можна взяти на озброєння досвід зарубіжних 
фірм щодо методів прискорення інноваційно- 
інвестиційних процесів. Доречі, в економіці США 
та інших країн з розвинутими ринковими відно
синами, саме на основі своєрідного функціональ
ного поділу праці між великими компаніями та 
малими фірмами виник і набув істотного розвитку 
особливий вид підприємництва, спеціалізований на 
інноваційній діяльності, де органічно поєднуються 
два її аспекти: фінансове і власне інноваційне.

Однак ці методи можуть бути тільки складо
вими елементами принципово нової системи інно
ваційно-інвестиційної діяльності, яка вимагає доко
рінної трансформації традиційних моделей іннова
ційної діяльності, формування активно діючої 
системи фінансування новинок і нововведень. На 
нашу думку, це має бути така мобільна гнучка 
структура, де економіка орієнтується виключно на 
створення новинок і впровадження нововведень.

Сьогодні Україні необхідно вирішувати багато 
складних питань і виконувати національні та регіо
нальні програми, що потребують високих інтелек
туальних та матеріальних витрат. Тому транс

формування української економіки в умовах змін у 
геополітичній та геоекономічній ситуації, пов’язані з 
процесами глобалізації, може стати неможливим без 
створення такої економічної структури.

Так, на думку Є. М арчука, для виходу із 
ситуації, що склалася в Україні, єдиною альтерна
тивою і є створення структури випереджаючого 
розвитку -  так званого “руху на випередження”, 
основним елементом якого є соціополіс.

Саме в соціополісі можна створити швидкі і 
дійові механізми перетворення інтелектуального 
потенціалу нації в інтелектуальний капітал шляхом 
граничного обмеження в часі інноваційного 
ланцюга: стимулювання генерації нових ідей, 
трансферу їх до стадії технології, а технології - до 
продукту споживання. [1].

На даний час реальні три основні шляхи 
створення соціополісів:

1. на базі вільних економічних зон шляхом 
направлення отриманих від їх діяльності коштів 
на випереджаючий розвиток гуманітарного, в 
тому числі інтелектуального розвитку, інтелек
туального типу;

2. на базі потужних та перспективних освітніх 
чи навчальних закладів шляхом надання їм статусу 
вільної економічної зони при здійсненні комерційної 
діяльності, пов’язаної з навчанням, створенням про
грамного забезпечення, створенням і комерційним 
використанням інформаційних технологій;

3. на базі децентралізованих високоефек
тивних творчих колективів, які працюють в інтер- 
нет-просторі у сфері новітніх інформаційних техно
логій з подальшим погодженням діяльності цих 
колективів з освітніми навчальними та соціаль
ними програмами в межах визначеного територі
ального утворення з економічними пільгами.

Кожний регіон, область повинні мати свій 
вектор розвитку, свої приоритетні напрями у 
відповідності до стану власної науково-промисло
вої бази, виходячи із потенційних виробничих 
можливостей регіону, орієнтуючись на наявні 
ресурси та ринкові потреби. Так, реальні можли
вості науково-промислового потенціалу Карпат
ського регіону можуть і повинні стати основою 
становлення регіональної інноваційної структури 
принципово нового типу. Це може бути створення 
і такого складного сегменту росту, як соціополіс, 
і використання нових форм управління інновацій
ним циклом. До них, зокрема, належить створення 
і функціонування мережі так званих технопарків 
та інкубаторів. Створення технопарків у Карпат
ському регіоні, спеціалізованих на розробці нових 
технологій і видів продукції, є можливим і в 
майбутньому ефективним у багатьох напрямках, 
залежно від рівня інноваційно-інвестиційної 
діяльності. В Карпатському регіоні є всі перед
умови побудови саморегульованої регіональної 
інноваційної системи. Для їїформування практично
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необхідні спеціалізовані організаційні утворення 
типу інкубаторів, які здатні формувати сприятливе 
підприємницьке середовище із синтезом наукових, 
виробничих, фінансово-кредитних послуг.

Отже, теоретично є всі передумови для 
пожвавлення інноваційних процесів в Карпат
ському регіоні. Однак регіональна політика ще й 
досі залишається слабким місцем національного 
розвитку. Першочергово вдосконалення потребує 
політика фінансово-бюджетних відносин між 
державою і регіонами. Невирішеними залишаю
ться питання, пов’язані з новими підходами до 
вирішення, насамперед, організаційно-управлін
ських питань формування цілісних регіональних 
інноваційних структур. Перший крок у цьому 
напрямі вже зроблено, ним стало Розпорядження 
Президента України від 23.01.1996 р. № 17/96 “Пи- 
тання створення технопарків та інноваційних 
структур інших типів” . Цим Розпорядженням 
доручено держадміністраціям (обласним, Київсь
кій та Севастопольській) сприяти створенню 
інноваційних структур, що маю ть за мету 
розв’язання першочергових проблем економіч
ного розвитку регіону на базі нових технологій та 
виробництва конкурентоспроможної продукції. 
Однак це питання є досить проблематичним і 
потребує формування принципово нової системи 
управління економікою регіону, побудови інновацій
ної структури, яка була б максимально пристосо
вана до конкретних умов та завдань. І виникають 
сумніви щодо спроможності вирішення сутгєвої 
проблеми, формування якої спрощено у Розпоря
дженні Президента, простим створенням адміні
стративної системи.

У світовій практиці існують два основних 
підходи до створення інноваційних структур і 
пов’язаного з ним розвитку інноваційної діяльності:

• євро-американський, який базується на 
формуванні окремих інноваційних центрів, як

згадувалось раніше, технопарків, інкубаторів, 
наукових парків, курортополісів, технополісівтощо;

• японський, оснований на включенні до 
проекту цілого регіону.

В Карпатському' регіоні можна використати оби
два підходи до формування інноваційноїдіяльності.

Виконання завдань і досягнення поставлених 
цілей регіональної інноваційноїдіяльності може 
бути забезпечене тільки при умові їх тісного 
взаємозв’язку і послідовного втілення ужиття.

Формування регіональної інноваційної системи 
в Карпатському регіоні умовно можна розбити на 
два періоди:

1. Становлення регіональних центрів іннова
ційної діяльності -  фундамент майбутньої мега- 
структури, тобто євро-американський варіант;

2. Створення власне регіонального інновацій
ного мегакомплексу як цілісного науково-промис
лового організму, тобто соціополісу.

Отже, завдання України на сучасному етапі -  
у найкоротший час вивчити досвід розв’язання 
проблем економічного розвитку, визначити шляхи 
реалізації інноваційної політики з урахуванням 
реальних умов. Інноваційні процеси в Україні 
стануть спроможними ініціювати потужні імпульси 
розвитку ефективної, соціально-орієнтованої 
економіки за умови створення належного право
вого та інформаційного поля.
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INNOVATION MODEL OF THE REGION DEVELOPMENT: 
ORGANIZATION-ECONOMICALLY FACTORS OF STIMULATION

The subject under study is modern stage  of innovation sphere in Ukraine. The goal of the orfocle is -  to figure out 
the main problem s concerning with the n ecess ity  of d evelopm ent of the innovation p ro cesses; su g g e s t  so m e  
stimulation factors of the innovation activity; work out innovation m odels of the region; formation of the integrated  
innovation structure.
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